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FIZIKO
Senpera mezuro de la elektra ŝarĝo

de monovalenca jono.

Diametro de T atomo.—Pri la plurvalencaj atomoj.
A
Ĝis nun, la elektra ŝarĝo de monovalenca elektrolita jono estas nur 

pere konita: S-ro To w n s e n d  montris, ke tiu ŝarĝo egalas la absolutan 
ŝarĝon de gasa jono kaj S-ro J. J. Th o ms o n  mezuris tiun ĉi lastan; tio 
konigas la unuan pere. En tiu ĉi studo mi montras, ke oni povas ricevi 
la valoron de la elektra ŝarĝo de monovalenca elektrolita jono, ne uzante 
la proprecojn de la gasaj jonoj. Mi nomu tiun ĉi metodon la senpera metodo, 
kontraŭmetante ĝin kun la pera metodo de la Anglaj fizikistoj. La rimark- 
inda egaleco de P valo roj ricevitaj per la du tute malsamaj metodoj, kun- 
helpos pligrandigi la konfidon al la jona teorio. Per la ricevitaj rilatoj 
ni konos ankaŭ la diametron de monovalenca atomo, kiu ĝis nun estis ne- 
konata. Fine ni ekzamenos la konsiston de la plurvalencaj atomoj.

I

La sekvantaj kalkuloj estas faritaj per la elektromagnetaj unuoj C. G. S. 
Ni konsideru monovalencan atomon. Mi jam antaŭe montris, ke ĝia formo 

estas sfera'; sekve, pri la monovalenca elektrolita jono same. Tiu ĉi, en 
la elektrolizo, moviĝas per la etiko de elektra forto meze de fluidajo, kiu,

1 Vidu: Pri la konsisto de Valono kaj la leĝo de Co u u o h k , I. S. R. .Junio, 1907.



198 II. Pe l l a t : Elektra ŝarĝo de monovalenca joao.

(1)

k(4)

r.(□ )

rilatante la frotojn, povas similigi kun pura akvo. en la okazo de mal- 
densaj solvajoj, kiujn solajn mi pritraktos. Inter la efikanta forto/ kaj la 
rapido t de sfero, je radio r, moviĝanta en fluidajo, kies koeficiento 
de interna froto estas ■/?, donis St o k e s  la rilaton:

O7Ty;r

Ni apliku tiun ĉi rilaton al movado de sfera jono. Signante per y la va- 
Joron de 1' elektra kampo kaj per e la elektran ŝarĝon de 1’ monovalenca 
jono, oni havas pri la forto aganta sur ĝin:

(2) f= e?

Nomante k la moveton de la jono, oni havas, laŭ la difino de k-.

(3) v = kq 
Alportante tiujn ĉi valorojn en (1), oni ricevas:

e

6m;r

Laŭ PoiSECiLLE, oni havas, nomante t la temperaturon kaj a koeficienton: 

0,01782
1 + a/

El eksperimentoj de S-ro Bo u t y  pri la molekula kondukeco, oni povas 
eltiri la valoron de la moveco k de jonoj monovalencaj normalaj, t. e. 
de jonoj entenataj en la elektrolitoj laŭ tiu ĉi aŭtoro normalaj; oni tiel 
ricevas:
(fi) k = 4,215.10-**  (1 + xt)

kun la sama koeficiento x kiel en la esprimaĵo (5) de r,: tion S-ro Bouf.v 
rimarkigis kaj tio necese rezultas el la teorio de S-ro Ar r h e n ic s  pri la 
elektrolizo.

Anstatauigante la valorojn de r, kaj de k en (4), oni ricevas:

(7) r = 7,063. IO1 'e

Aliparte, oni akceptas ke la molekulo de 1' hidrargo estas rnono- 
atoma. Dismetante mason da solida hidrargo laŭ egalaj kuboj kies latero 
estas 2R, ĉiu enhavanta ununuran atomon. R estas pli longa ol la radio 
rde la sfera atomo, sed ne multe. Signante perA la atoman mason de 
P hidrargo monovalenca, per K la nombron da atomoj entenataj en ato- 
ma maso de simpla korpo (aŭ la nombron da molekuloj entenataj en mo- 
lekula maso de ia korpo) kaj per D la denson de solida hidrargo, oni 

havas:
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e3KI)
2,819.IO36

8) 8R3KD = A, de kio: R3 =
SKI)

El (7) kaj (8) oni eltiras:

(9) £ A

Nun, Ke estas konita per eksperimentoj pri elektrolizo:

(10) Ke = 9618
Alportante tiun ĉi valoron en (9), oni eltiras:

(11) e*  = 3,689.10-" 1 )lv’

Per la proksimuma valoro r — R, ni ricevos valoron de e tro grandan, 
sed proksiman al la ĝusta valoro; tiel oni havas, anstataŭigante A per 100 
(atoma maso de monovalenca hidrargo) kaj I) per 14,4 (denso de solida 
hidrargo):
(12) e=l,6.10-20
Tiu ĉi rezultato mirinde akordiĝas kun la valoroj donitaj de la pera me- 
todo de la Anglaj fizikistoj: per unua eksperimentaro S-ro J. J. Thomson 
ricevisla nombron 2,2.IO-20; perdua eksperimentaro, pli zorga ol 
la unua, S-ro Thomson ricevis Ia nombron 1,1.IO-20. Tio tre hone 
akordiĝas kun la rezultato de la senpera metodo, ĉar ĝi montras ankaŭ, 
ke la valoro 1,6.10“20 estas iom tro granda.

II

Akceptante, kiel pli ĝustan, la lastan nombron(1,1.IO-20)prila valoro 
de e, la rilato (7) liveras la valoron de T radio r de jono aŭ atomo mono- 
valenca kaj normala:

(13) r = 7,8.10-9cm
La atomoj monovalencaj sed ne normalaj, kiuj estas ne tre multaj, havas 
radion iom malsaman.

La rilato (10) liveras la valoron de 1’ nombro K da molekuloj entenataj 
en maso de korpo esprimita per nombro da gramoj egala je ĝia molekula 
maso:

(14) K = 8,7.IO23

III

La plurvalencaj atomoj tre facile aliformiĝas en atomojn de alia va- 
lenco (aliformiĝo de ferozaj saloj en ferikajn salojn, aŭ de hidrargikaj saloj 
en hidrargozajn salojn, k. t.p.); tio montras tre verŝajne, ke la plurvalencaj
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atomoj konsistas el la apudmeto de inonovalencaj atomoj, kiel la mal- 
simplaj korpoj aŭ la radikoj: plurvalenca atomo tiom enhavas da mono- 
valencaj atomoj kiom estas unuoj en ĝia valenco. Sekve, pri la elektrolitaj 
jonoj same.

Tiam, sole la inonovalencaj atomoj estas sferaj; la teorio pri la kon- 
sisto de 1' atomo de S-ro LORENTZ kaj de S-ro La RMOR, kiu alkondukas 
al sfera atomo, koncernas nur la moneva Iencajn atomojn.

Tiu ĉi tre similia hipotezo, certe jam farita de multaj scienculoj, akord- 
iĝas kun la faktoj; speciale, ĝi senpere montras kial la elektra ŝarĝo de 
elektrolitaj jonoj estas proporcia je la valenco, kaj kial la moveco de 
normalaj jonoj estas sama aŭ preskaŭ, kia ajn estas la valenco.

H. Pe l l a t

Parizo (Franc.)

OCEANOGRAFIO
La Glaŭkonito.

La Glaŭkonito estas la sola mineralo, kiu formiĝas ekskluzive sur la 
fundo de lanunaj maroj. Jam en 1851 la natursciencistoj Ba il e v  kaj 
POURTALES, en Ameriko, altiris la atenton pri tiu interesa mineralo, kiun 
oni trovas en kelkaj sedimentaj ŝtonoj.

Post la fama Angla marvojaĝode « Challenger », Mu r r a y  kaj Re n a u d  
dividis la marajn sedimentojn laŭ du grandaj klasoj: la sedimentoj ter- 
devenaj kaj la sedimentoj mardevenaj.

La terdevenaj sedimentoj, kiel ilia nomo montras, formiĝas apud la 
bordo de 1’ kontinentoj, kaj iliaj ĉefaj partoj devenas el la erozio de la 
teroj. La mardevenaj sedimentoj formiĝas malproksime de la teroj, en la 
profundaj partoj de la oceanoj.

Inter la terdevenaj sedimentoj oni trovas tiun, kiun Murrav kaj Renard 
nomis « verdaj sabloj » kaj « verda koto ». La verda koloro de tiuj sedi- 
mentoj estas kaŭzita ĉefe de granda kvanto da eroj glaŭkonitaj.

Kelkaj scienculoj jam studadis la demandon tiel interesan kaj tiel rnal- 
facilan pri la formiĝo de la glaŭkonito. Antaŭ nelonge D-roj Co l l e t  kaj 
Le e  ’ sin okupis pri tio en «ChallengerOficejo»(en Edinburgh, Skot.), kies

1 Studoj pri la Glaŭkonito. * Proe. Koy. Soe. Edin. » Voi. 26, parto 4, p. 238-278, 13 

tab. Laboro premiita de la Ĝeneva I niversitato (Premio I)avy. 1907).
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Direktoro Sii* Jolin Mu r r a v amasigis kolektojn unikajn en la mondo. 
Dank’ al tiuj kolektoj. S-roj Collet kaj Lee ricevis novan ideon pri la 
formiĝo de tiu interesa mineralo.

konkoj de foraminiferoj aŭ glaŭkonitaj konketoj(« glauconitic ĉasis » laŭ la
scienculoj de Challenger), kiel eroj partoprenantaj en la formiĝo de la
verdaj sabloj aŭ aliaj sedimentaj glaŭkonitaj ŝtonoj. La tria formo estas 
la glaŭkonito nomata «pigmenta», kiu penetras la ŝtonon kiel verda 
ŝniiro formata el multego da malgrandegaj brilaĵetoj. Ĉar la du lastaj 
formoj devenas el la unua, oni povas nomi ilin duagrada glaŭkonito.

La studo de la glaŭkonitaj konketoj ebligis al S-roj Collet kaj Lee klar- 
igi la devenon de tiu mineralo. La modelaj konketoj, kies diametro estas 
ĝenerale pli mallonga ol unu metromilono, estas malhelverdaj kaj kelka- 
foje enhavas Havan aŭ brunan kernon. La verda parto posedas ĉiujn ec- 
ojn de glaŭkonito konata de la mineralogiistoj: indekso de rifrakto, du- 
obla rifrakteco kaj strukturo kriptokristala estas la samaj kiel ĉe la 
glaŭkonito de la verdaj sabloŝtonoj; male la kerno estas nediafana kaj 
amorfa. Rimarkinde estas, ke ĝis nun oni neniam renkontis la konketojn 
kun centro verda kaj periferio bruna, kompreneble kiam la konketo dela 
foraminifero estas nedifektita. Tiu ĉeesto de bruna kerno povas esti klar- 
igata nur per ĥemia procedo, pri kiu ni poste parolos.

S-roj Collet kaj Lee sukcesis trovi en la kolekto de Sir Jolin MurravV 
en la Challenger Oficejo pecon el mara glaŭkonito tute nova kaj enhav- 
anta kiel malpuraĵon nur kvarcon; post forigo de tiu mineralo per elektro- 
magneto, analizante la mineralon ili ricevis la jenajn rezultatojn:

Glaŭkonito devenanta el sondilo en Tuscarora, profundo 397 metroj, 
je 38°32' Lat. N. kaj 123°24' Long.W.

SiO, 47,46 °/0
le2O3 30,83
AI,Oy 1,53
MnO,

Z iometoj
TeO 3,10
MgO 2,41
K2O

H-O
7,76 
7,00

100,09
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Konkludo de tiu analizo estas ke lamina glaŭkon ito estas silikato feriko- 
potasia hidrata ka j ne ferozo-potasia kiel oni kredis post la laboroj de 
S-roj (POLDERON kajCllAVES*,  kiuj starigis la sintezon de tiu mineralo 
laŭ analizo de glaŭkonito el sedimenta ŝtono, ĉar tiu ĉi povas ricevi mult- 
ajn ŝanĝojn.

Mi studu nun la formiĝon de la glaŭkonito. S-roj Collet kaj Lee, post 
tre atenta studado de diversaj specoj de glaŭkonitaj konketoj kolektitaj 
de Challenger, distingas tri fazojn en la formiĝo de la glaŭkonito.

1" En la unua fazo oni trovas la konketojn grizajn formitajn el argilo, 
t. e. el aluminia silikato.

2'' La diversaj nuancoj de tiuj bruna j konketoj montras diversajn epok- 
ojn en la anstataŭigo de aluminio argila per la fera peroksido, kiel mon- 
tris faritaj analizoj de brunaj konketoj. Plie tiuj konketoj ne enhavas 
iometon da potasio. La dua fazo estas do la iom-post-ioma forigo de alu- 
mino kaj ĝia anstataŭigo per feroksido.

3e La tria fazo estas tio kion tiuj scienculoj nomis glaakonitiĝo de la 
malhelbrunaj konketoj. La veraj glaŭkonita j konketoj estas silikatoferiko- 
potasia hidrata, dum la brunaj konketoj ne enhavas potasion. La ŝanĝo 
en glaŭkonito estas do samtempa kun la eniro de potasio kaj kredeble 
ankaŭ de 1’ akvo konsisteca.

Nun, vidinte la manieron kiel formiĝas la veraj glaŭkonitaj konketoj, 
ni vidu kiamaniere formiĝas la eroj de glaŭkonito. Estas fakto bone 
konata ke la glaŭkonito sin montras plej ofte sub formo de rondaj gra jnoj, 
ĝenerale ovoformaj. Mi supozu ke la foraminiferoj perdis sian konkajeton 
kaj ke ili estas metitaj en lokon, kie formiĝas la pigmenta glaŭkonito, kiu 
elvenas el rompiĝo de la grajnoj. Tiu ĉi lasta povos tiam kunigi la pecojn 
de konketoj inter ili; la ruligo kaj frotiĝo kun laaliaj solidaj korpoj en la 
profundo de la maro donos al tiu agregato la formon rondan kaj la brilan 
aperon tiel karakterizan de la pecoj glaŭkonitaj.

La maraj sedimentoj ne enhavas glaŭkoniton ĉar ili ne posedas tiun 
gravan elementon, potasion. Oni povas do diri, ke la glaŭkonito estas 
karakterizaĵo de 1' teraj sedimentoj ĝenerale kaj de 1’ verdaj kotoj aŭ 
de P verdaj sabloj speciale.

1 « Con trii>uciones al estudio della glaueonita • (An. Soe. Espan, de Hist. nat. Voi. 23, 

t. 3, Madrido, 1894).
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La laboroj de S-roj Collet kaj Lee konfirmas la ideojn de S-ro Ca y e u x  
pri ia formiĝo de la kreto. Sedimentoj enhavantaj glaŭkoniton ne estas 
sedimentoj de profunda maro. sed formiĝis apud la kontinento en maro 
maltre profunda.

D-ro L.W. ('OLLET
(l en evo (Sris.)

MEDICINO
La ĝeneralaj kondiĉoj de la deveno 

de degenerantaj familioj.

En la serio de miaj scienclaboroj mi montris, ke la malfacilegaj viv- 
kondiĉoj. la ekscesaj trouzadoj kaj precipe la gravaj ŝanĝoj de la familiaj 
kondiĉoj de 1' ekzistado helpas la naskiĝon de artrita diatezo, de defalo 
de nutriĝeco kaj de nevrozisrno, t. e. : helpas la naskiĝon de la komencaj 
stadioj de la progresado al degenerado.

('erte, ankaŭ la «okazaj » momentoj povas helpi la naskiĝon de de- 
generantaj familioj, kiam de sanaj gepatroj, pro la malkronikaj pas- 
emaj malaranĝoj de ilia sano dum periodo de gravedigo kaj gravedo 
(sangfluadoj kun ega malgajno de sango, malfacilaj kortuŝegoj moralaj, 
traŭmoj dum gravedo, k. c.), naskiĝas la malsanema, malfortiga infano, 
komencanta poste persi mem la serion de la degenerantaj generacioj; 
sed. kompreneble, tiaj « okazaj » momentoj ne povas esti ĝeneralaj, dis- 
vastigitaj, kaj ĉe tio mi scias, kiom estas persista la sana organismo kaj 
kiom facile ĝi restariĝas de tiaj « okazaj » malkronikaj malaranĝoj.

Tiamaniere, la forte esprimitaj eksteraj etiologiaj momentoj ordinare 
helpas la naskiĝon de degenerantaj familioj prezentante per si mem unu 
el la kaŭzoj (h*  tia naskiĝo. Sed kiaj do estas la aliaj kaŭzoj, per kiuj 
estas difinita la karaktero mem de la naskiĝa progresado? Tie ĉi. kiel 
oni povas pensi, ludas la esencan rolon la kunnaskaj apartecoj de la 
sanaj subjektuloj. komencantaj per si mem ladegenerantajii familiojn pro 
tiaj aŭ aliaj eksteraj kondiĉoj: tiuj ĉi kunnaskaj apartecoj elmontriĝas

1 • Contributio)) a retude micrographique des terrains sedimentaj res. » Lille. 1897. 
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interalie en la apartecoj dela temperamento (humoro); iaj el tiuj ĉi apart- 
ecoj estas generaciaj, familiaj; aliaj — individuaj; do rilate kun ladon- 
ita subjektulo posedanta ilin, ili estos tio, kion la biologiistoj nomas la 
variecoj. Tiuj ĉi apartecoj de la organaro difinas per si mem tiujn aŭ 
aliajn funkciajn apartecojn de 1’ organoj, tiun aŭ alian karakteron de 
la « funkcia ekvilibro » en donita organismo, kaj entute difinas persi mem 
la alkonformiĝon de la donita organismo al tiuj aŭ aliaj difinitaj eksteraj 
kondiĉoj. Tiuj ĉi apartecoj del'organaro, « variecoj difinas per si mem, 
laŭ kia direkto povas fariĝi la ŝanĝoj en la eksteraj kondiĉoj kaj kiaj devas 
esti la skaloj de tiuj ĉi ŝanĝoj, por ke la ŝanĝoj en donita organismo ne 
influu malutile la sekvantajn generaciojn, ke ne komenciĝu la progresado 
de la elmortado de la familio, t. e. ke ne estu rompita, plimalaltigita la 
alkonformiĝo de la donita serio de generacioj al eksteraj kondiĉoj.

Da RWIN montris, ke la negrandaj ŝanĝoj en eksteraj kondiĉoj estas 
aparte favoraj por la vivantaj organismoj, t. e. en tiaj kondiĉoj naskiĝas 
la plej granda nombro de la utilaj varioj, kiuj estas materialo por la 
natura selekto; pligrandiĝas la alkonformiĝo de la donitaj specoj, kaj 
la progresadoj de la ekapero de variaĵo forte superregas la progresad- 
ojn de la elmortado. Male, la gravaj ŝanĝoj en eksteraj kondiĉoj pli- 
fortigas la progresojn de la elmortado, tiel ke tiuj ĉi lastaj progresoj 
povas eĉ tre superregi la progresojn de la ekapero, t. e. ĉe tiuj kondiĉoj 
malpligrandigas la alkonformiĝo de la donitaj organismoj kaj povas eĉ 
okazi la elmortado de tutaj specoj.

Kaj efektive, la kondiĉoj favorantaj la naskiĝon de la elmortantaj 
familioj, estas la gravaj ŝanĝoj de la familiaj kondiĉoj de ekzistado. Tiel 
longatempe kiam la donitaj sanaj organismoj vivas en familiaj kondiĉo 
de ekzistado, la diversaj naskiĝantaj varioj kvankam multenombraj kaj: 
malsamformaj, tamen ordinare ne estas tre grandaj, kaj ĉia vario pre- 
zentas per si mem nur proporcie tre malgrandan deflankiĝon de la fun- 
damenta familia tipo; precipe tio ĉi rilatas « la plej sanajn fortajn organ- 
ismojn », havantajn la plej multajn ŝancojn de malelmortiĝo.

Sed ju pli fortaj fariĝas la ŝanĝoj en la ekstera medio kaj la ŝanĝoj en 
la familiaj kondiĉoj de ekzistado, des pli grandajn deflankiĝojn dela fun- 
damenta tipo komencas prezenti per si mem la varioj, des pli mal- 
plialtiĝas la persisteco de tiu ĉi tipo, la persisteco de 1' organaro. Ta- 
men tiu ĉi persisteco estas tiom granda, ke la tiel nomataj forte esprim- 
itaj eksteraj etiologiaj momentoj devas efiki ordinare dum kelkaj genera- 
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cioj, por ke en ĝis tiam sanaj familioj povu forte rimarkebliĝi la progres- 
ado de 1’ elmortado. Pro tiu sama persisteco la ŝanĝoj de la apartaj 
organoj en komenco de tia progresado ordinare estas proporcie negrand- 
aj; la kunnaska malforto de la apartaj organoj estas tiel neforte esprim- 
ita, ke sur la unuan planon elpaŝas ne la malsanoj de la apartaj organoj, 
sed nur la tiel nomataj ĝeneralaj malaranĝoj de la materiaj interŝanĝoj 
en organismo kaj de la inervacio. Sed poste, dum la progresado de la de- 
generado iras ĉiam plu, la organismo komencas varii ĉiam laŭ pli grandaj 
skaloj, la deflankiĝoj de tiu ĉi fundamenta tipo fariĝas ĉiam pli grandaj, 
tiel ke tine eĉ ĉe la plej ordinaraj kondiĉoj de ekzistado komenciĝas nasli- 
iĝi la forte esprimitaj malaranĝoj de la apartaj organoj. Tamen tia forta 
ŝanĝiĝeco, tia malgajno de la persisteco ne disvastiĝas egalmezure sur la 
tutan organismon, sed limiĝas nur je la apartaj liistoj, apartaj sistemoj 
de l'organoj — tiel almenaŭ ĝis tiam, kiam la degenerado atingos jam 
laplej ekstremajn limojn. Ordinare ĉia elmortanta familio estas karakter- 
izata de la malplialtigita persisteco nur de iaj difinitaj liistoj kaj sistemoj 
de 1’ organoj. Kaj nur en limoj de tiuj ĉi sistemoj de lakistoj kaj organoj 
naskiĝas ĉefmaniere la plej forte esprimitaj deflankiĝoj de la fundamenta 
tipo, nur en tiuj ĉi limoj observigos la forta ŝanĝiĝeco. Sed ĉefe en limoj 
de tiu j ĉi sistemoj de liistoj kaj organoj — ni renkontas precipe la ne 
rektan samforman, sed transformigan aliforman heredecon, kaj tia 
transformiĝo de la deflankiĝaĵoj fariĝas tiam jam laŭ laplej vastaj skaloj.

Tiamaniere se ĉia vario estas funkcio de du malkonstantaj, ekstera 
medio kaj interna medio, tiam en komencaj stadioj de la progresado de 
degenerado, kiel ankaŭ en la progresado de ekaperado, la novaj varioj 
estas pli difinitaj de la interna medio, ol de la ekstera — en tio ĉi inter- 
alie esprimigas la forta persisteco de la speca, familia tipo; do en pluaj 
stadioj de la progreso de degenerado, la signifo de la ekstera medio en la. 
naskiĝo de varioj (t. e. de patologiaj deflankiĝoj) komencas ĉiam pli 
superregi la signifon de la interna medio (vere, kiel ni jus memorigis, en 
difinitaj limoj); de tio tia superrego de la diversforma heredeco super la 
unuforma — en forte degenerantaj familioj. De tio ankaŭ ni povas vidi, 
ke jli pli iras la progreso de la elmortado, des pli rapida estas ĝia irado; 
kaj entute la progresoj de la alkonformiĝo ordinare fariĝas multe pli mal- 
rapide ol la progresoj de la elmortado.

Kaj jen pro tia superrego de la diversforma heredeco en la elmortantaj 
familioj, pro la proporcia rapideco de la progresado de elmortado, en tiu 
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ĉi lasta progreso elmontriĝas inuite pli rimarkeble la heredeco de la 
akiritaj signoj, ol en la progreso de la ekaperado, en la progresado de la 
alkonformiĝo.

Efektive, la naskiĝon de la malsanecaj malaranĝoj de la apartaj or- 
ganoj en la serio de generacioj antaŭiras la ĝeneralaj malaranĝoj de la 
materia interŝanĝo en organismo kaj de la inervacio; cetio — iaj di- 
finitaj malaranĝoj de la materia interŝanĝo kaj de la inervacio naskiĝas 
ĉe la difinitaj eksteraj kondiĉoj kaj poste transdoniĝas al posteularo kiel 
la heredaj apartecoj. Tie ĉi ni povas montri tiajn faktojn. En Husa ko- 
mercistaro, kie la ĉefa ekstera etiologia momento estas la anstataŭigo de 
la agema vivmaniero kaj malriĉa nutrigado, per la maltre agema viv- 
maniero kaj riĉa nutrigado (ordinara transiro el vilaĝana stato mi komerc- 
istan staton), ofte renkontiĝas la ĝeneralaj malaranĝoj de la materia inter- 
ŝanĝo de la artritisma karaktero (precipe — la grasigo); ĉe tio en sekv- 
antaj generacioj la inklineco al grasigo fariĝas kunnaska aparteco. Certe, 
oni povas supozi, ke tiaj malaranĝoj de la materia interŝanĝo naskiĝas 
en komercista stato nur ĉe la antaŭdisponitaj al tio subjektuloj ; tamen, tia j 
malaranĝoj de la materia interŝanĝo estas tiom ofta fenomeno ĉe la Busa 
komercistaro, ke la influo de la eksteraj kondiĉoj, nome memorigitaj 
ŝanĝoj en la familiaj kondiĉoj de 1' ekzistado, devas havi tre gravan 
signifon. Malfacile estas kompreni tian fenomenon, se oni ne konfesas 
la naskiĝon de iaj apartecoj de la materia interŝanĝo suli influo de la 
eksteraj kondiĉoj kaj poste la heredan transdoniĝon de la akiritaj ŝanĝ- 
aĵoj al posteuloj. Tion saman eble oni povas diri, ekzemple, koncerninte 
la naskiĝon de la ĝeneralaj malaranĝoj de la inervacio ĉe iaj eksteraj 
kondiĉoj, ekzemple, ĉe la personoj de la liberaj profesioj, precipe se la 
plialtigita agado de la nerva sistemo sekvas la ŝanĝon de la familiaj 
kondiĉoj de ekzistado (ekzemple, ĉe la personoj de liberaj profesioj, 
personoj, kiuj devenis el vilaĝana. komercista stato, aŭ el la nekulturaj 
gentoj, kiel Kalmukoj). Tie ĉi ankaŭ la akiritaj ŝanĝaĵoj de la ĝenerala 
inervacio transdoniĝas kiel la kunnaskaj apartecoj.

'l ion saman oni povas diri koncerninte la naskiĝon de la defalo de 
nutriĝeco en la plej malriĉaj statoj de la societo.

Sed krome, estas eble opinii, ke ankaŭ la nepersisteco de la apartaj 
sistemoj kaj organoj estas ne sen senpera intino de la eksteraj kondiĉoj. 
Efektive la disvolviĝo de la nepersisteco de tiaj aŭ aliaj organoj en la 
postsekvantaj generacioj estas difinata de la apartecoj de la komencaj 
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malaranĝoj de materia interŝanĝo kaj inervacio; do tiuj ĉi apartecoj 
estas difinataj, verŝajne, unuflanke de familiaj kaj individuaj apartecoj de 
1’organismo (temperamento, rilata persisteco aŭ nepersisteco de la apartaj 
organoj rilate kun iaj eksteraj influoj), aliflanke de la eksteraj kondiĉoj.

Almenaŭ tion ĉi montras tia fakto, ke ĉe la donitaj ĝeneralaj mal- 
aranĝoj de la materia interŝanĝo aŭ inervacio, konformaj al donitaj 
eksteraj kondiĉoj, pli ofte disvolviĝas la nepersisteco (en postsekvantaj 
generacioj) de tiuj, sed ne de aliaj organoj; ekzemple ĉe la ĝenerala 
defalo de nutriĝeco, plej ofte disvolviĝanta en la plej malriĉaj statoj de 
societo, plej ofte disvolviĝas la forta nepersisteco de la pulmoj kaj de 
la gastrintesta kanalo, sed ne de la renoj aŭ de la korvaza sistemo.

Ciuj tiuj ĉi donitajoj, konstatitaj de mi en la serio de scienclaboroj, 
montras tion, ke la heredeco de la akiritaj signoj estas unu el la 
kaŭzoj de la naskiĝo de la « patologiaj varioj » en degenerantaj familioj, 
do la rapideco mem de la progreso de degenerado, kompare kun la pro- 
gresoj de la alkonformiĝo, igas la influon de tiu ĉi kaŭzo multe pli ri- 
markebla. Eble parte pro tio preskaŭ ĉiuj kuracistoj en ĉiuj epokoj kaj 
landoj estis pli inklinaj konfesi la heredecon de la akiritaj signoj, ol 
malkonfesi ĝin (De l a y e ).

Tiele apogante nin sur patologiaj donitajoj ni devas opinii la hered- 
econ de la akiritaj signoj tre kredebla.

Sed se ni opinias la heredecon de la akiritaj signoj nur tre kredebla, 
ĉiaokaze tio estas senduba fakto, ke la progresado de la naskiĝo de 
varioj iel dependas de eksteraj kondiĉoj; ĉar ia ajn estus la maniero de 
la deveno de varioj, ja tiaj eksteraj kondiĉoj, en kiuj vivis antaŭestintaj 
generacioj, difinis per si mem la utilecon de la ŝanĝoj, faligintaj en don- 
ita serio de la sanaj generacioj ; tiel ke ni povas diri, ke ĉia sana or- 
ganismo estas plej alkonformiĝinta al siaj familiaj kondiĉoj de ekzistado, 
t. e. al tiuj kondiĉoj, en kiuj vivis tuta serio de la antaŭestintaj generacioj.

Jen pro tio la ŝanĝoj de la familiaj kondiĉoj de 1’ ekzistado estas la plej 
gravaj kaŭzoj en kondiĉoj de lanaskiĝo de la elmortantaj familioj; efek- 
tive, ĉe la ŝanĝo de la familiaj kondiĉoj de ekzistado unu organo faras 
nelaŭfortan laboron, aliaj organoj estas en relative malforta agado; do 
kune kun tio ĉi tiuj nefavoraj eksteraj kondiĉoj, en kiuj laboradas tiuj aŭ 
aliaj organoj kaj kiuj estas nekutimaj por donitaj organoj, montriĝas por 
ili duoble, trioble malutilaj; tio ĉi antaŭ ĉio malaranĝas la funkcian ekvi- 
libron en donita organismo, malaranĝas la ekzistantajn ligojn inter or- 
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ganoj. t.e. malaranĝas antaŭ ĉio la ĝeneralan inervacion kaj la materian A
interŝanĝon en organismo. Ce tiaj kondiĉoj naskiĝas tiuj komencaj sta- 
dioj de degenerado, kiuj estas konataj per la nomo de ĝeneralaj mal- 
aranĝoj de la inervacio kaj materia interŝanĝo (nevrozismo, artritismo, 
defalo de nutriĝeco).

Pro tio ankaŭ la kondiĉoj precipe malutilaj, precipe favorantaj la 
naskiĝon de la elmortantaj familioj estas la trouzadoj de tiuj organoj, kiuj 
estis maltre uzataj en antaŭestintaj generacioj.

Fine ankaŭ la malfacilegaj vivkondiĉoj, ja pro tio estas nomataj mal- 
facilegaj. ĉar ili ĝis ia grado estas neordinaraj, nekutimaj por la donita 
serio da generacioj. Ja se la donita serio de generacioj ekzistis ĉe la 
donitaj eksteraj kondiĉoj kaj restadis sana, tiuj ĉi kondiĉoj ne povas esti 
malfacilegaj por tiu ĉi serio de generacioj.

Tiamaniere, en fundamento de ĉiuj ĉefaj eksteraj kaŭzoj de la naskiĝo 
de elmortantaj familioj troviĝas tiuj aŭ aliaj fortaj ŝanĝoj enfamiliaj kon- 
diĉoj de ekzistado de la ĝis tiam sanaj familioj. Kiam tiuj ĉi ŝanĝoj fariĝas 
sufiĉe malrapidaj kaj en tia direkto, ke ili ne malaranĝas la funkcian ek- 
vilibron inter organoj, tiam la donita serio de generacioj laŭgrade al- 
konformiĝas al novaj kondiĉoj ; en mala okazo 
la funkcia ekvilibro inter organoj, do kune kun tio ĉi malaranĝiĝas ankaŭ 
la alkonformiĝo de la donita organismo, kaj ricevigas serio de generacioj 
ĉiam malpli alkonformiĝintaj al donitaj ekstera j kondiĉoj; dola malgajno 
de la alkonformiĝo al eksteraj kondiĉoj en donita serio da generacioj al- 
kondukas certe al elmortado.

Krom tio, ĉe egalaj eksteraj kondiĉoj, ĉe egalaj eksteraj kaŭzoj de 
elmortado, la progresoj de elmortado estas ne malofte tre malsamaj en 
diversaj familioj; kaj ankaŭ ĉe la ŝanĝiĝantaj,de generacio al generacio, 
eksteraj kondiĉoj la maniero de elmortado de familio en multaj okazoj 
restas senŝanĝa. Tiamaniere, se la progresado de elmortado estas elvok- 
ata plej ofte de eksteraj kondiĉoj, la direkto de tiu ĉi progresado ĉef- 
maniere estas difinata de familiaj apartecoj de ekelmortanta familio.

Mi ofte montris en miaj scienclaboroj, ke ĉiuj forte esprimitaj eks- 
teraj etiologiaj momentoj (malfacilegaj vivkondiĉoj, fortaj trouzadoj. 
egaj ŝanĝoj de la familiaj kondiĉoj de ekzistado, kiuj laŭesence alkonduk- 
as al ŝanĝo de eksteraj familiaj kondiĉoj de ekzistado) — ke ĉiuj tiuj 
eksteraj etiologiaj momentoj ĉe malesto de kunnaska malforteco de tiuj 
aŭ aliaj organoj en la plej granda nombro da okazoj ne povas elvoki la 

antaŭ ĉio malaranĝi,uas
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gravajn malaranĝojn de tiuj ĉi organoj, precipe en pli juna aĝo, t. e. tiuj 
ĉi eksteraj etiologiaj momentoj ne povas dum unu generacio tiom malfort- 
igi la organismon entute kaj la apartajn organojn speciale, ke povus dis- 
volviĝi la gravaj malsanoj kaj ĉe tio en ne maljuna aĝo. Sed ankaŭ por el- 
voki la komencajn stadiojn de la progresado de disvolviĝo de la nepersisteco 
de 1' organismo en la serio de generacioj, t. e. la ĝeneralajn malaranĝojn 
de materia interŝanĝo kaj inervacio — ofte ankaŭ tiuj ĉi eksteraj etio- 
logiaj momentoj montriĝas nesufiĉaj ; pri tio ni povas juĝi jam el tio, ke 
en kondiĉoj la disvolviĝo de tiu ĉi malaranĝoj la heredeco ankaŭ ludas 
tre signifan rolon (Bo u c h a r d ); alivorte — tiuj ĉi eksteraj etiologiaj mo- 
mentoj plej ofte, efikante nur dum kelkaj generacioj, elvokas la ĝeneral- 
ajn malaranĝojn de materia interŝanĝo kiel la komencajn stadiojn de la 
progresado de degenerado: eble en iaj okazoj la progresado, se ĝi jam 
komenciĝis, iras plu (t. e. jam en plej proksimaj generacioj) sen forte es- 
primitaj eksteraj etiologiaj momentoj;en tiaj okazoj ofte la eksterajetio- 
logiaj momentoj, efikantaj en komenca generacio, ne elvokas en ĝis tiam 
sana organismo (la prakomencanto de la elmortanta familio) iom ajn ri- 
markeblajn malaranĝojn — almenaŭ ĝis maljuna aĝo; kaj la plejo, kion 
ili faras, tio ĉi estas la « malsaneca maljuneco », t. e. tro neregula dislok- 
iĝo de la maljunecaj progresoj en organismo, do pro tio — kiel la rezultato 
de tia neregula dislokigo — la gravaj patologiaj malaranĝoj ; sed ĉio tio 
ĉi, mi ripetas, — en maljuna aĝo, t. e. en tia aĝo, kiam la organismo 
komenciĝas perei jam pro la natura ordo, pro la « neceseco ». Sed en sekv- 
anta generacio ni povas renkonti jam iajn kvankam eble neforte espri m- 
itajn ĝeneralajn malaranĝojn de materia interŝanĝo. Tiuj ĉi malaranĝoj 
fariĝas de generacio al generacio ĉiam pli gravaj, precipe se ekzistas la 
tion favorantaj kondiĉoj: la forte esprimitaj eksteraj etiologiaj momentoj, 
daŭrigantoj efiki ankaŭ en postsekvanta generacio, la edza kuniĝo kun 
malsanaj familioj. Tia progresado iras ĝis tiam, kiam la nepersisteco de 
tiaj aŭ aliaj organoj jam atingas signifan gradon ; tiam en la serio de ge- 
neracioj la gravaj malsanoj komencas elmontriĝi jam ne kiel « modus 
moriendi », t. e. ne en maljuna aĝo, sed en ĉiam pli juna, ĝis fine ricev- 
igas la subjektulo, jam entute ne vivkapabla, t. e. mortanta jam en plej 
juna aĝo, aŭ ĝisvivanta ĝis meza aĝo. sed suferanta gravajn malsanojn 
kaj nekapabla produkti idaron.

(Daŭrigota.) N. Ka b a n o v .
Moskvo (Rus.).



21«) Maks. Ka s s o v ic  : Volo, libero kaj moralo.

PSIKOLOGIO
Volo, libero kaj moralo.

La plej granda parto de la movoj, plenumataj de ni, forkuras sen la 
partopreno de la konscio. Tiajn movojn ni signas ne nur kiel nekonsciaj, 
sed ankaŭ kiel nearbaraj, kaj certe pro tiu motivo, ĉar ni Ce ia alia parto 
da niaj movoj juĝas ke ili cedas al nia arbitro, ke tiodo dependas de ni aŭ 
de nia « volo », Cu ni deziras ilin plenumi ĉu ne. Ni precize scias, 
ekzemple, ke niajn stomak- kaj intestmovadojn ni ne kapablas laŭvole 
aŭ elvoki, aŭ, se ili estas en funkciado haltigi; aliflanke ni, kiel naivaj 
observantoj de niaj movoj kaj agoj, decide estas konvinkitaj, ke ni povas 
laŭdezire nian buŝon malfermi kaj fermi, niajn brakojn levi kaj mallevi, 
niajn fingrojn fleksi kaj etendi, jes eĉ — ĝis ia limo — niajn spirojn 
haltigi aŭ rapidigi; kaj se ni demandos nin nome en kio tiu Ci diferenco 
inter ambaŭ grupoj havas sian kaŭzon, tiam ni ricevos pri tio la res- 
pondon, ke la unua grupo estas forprenita por nia volo dum la alia sub- 
metita por tiu Ci volo.

Nature, ni volonte dezirus scii, kio do estas tiu ĉi volo kaj kiamaniere 
ĝi komencas elvokadi certajn movojn kaj subpremadi aliajn. Por kon- 
tentigi, tiujn Ci scidezirojn ni antaŭe vidos, kion ni pri tio povas ekscii de 
fiziologiistoj kaj de psikologiistoj.

Ni aŭdas de Johano Mu l l e r , ke la volo metas la fibroriginojn de nio- 
toraj cerb- kaj spincerbnervoj en movon, kiel klavojn de fortepiano, kaj ke 
la arbitra elvoko de la ago povas esti prezentata kiel spontanea, kun kon- 
scie elvokita Huo aŭ movo de la nervprincipo laŭ la movaparatoj; laŭ 
LlEBlG, cerbo estus la sola organo, en kiu la volo de Fhomoj plenumas 
senpere sian povon ; ĉe ROLLET ni legas, ke li, inter diversaj incitoj, kiuj 
povus trafi la motorajn nervojn, enkalkulas ankaŭ la volon; J. R. AIa y e r  
juĝas, ke la volo akompanas la movnervojn eĉ ĝis la muskoloj; laŭ 
Ho ppe -Se y l e r  la volo estas kapabla ne nur kaŭzi la agon per la muskol- 
kuntiriĝo, sed ankaŭ — en la muskol-kuntiriĝo, malhelpi ĝin; laŭ Hu x l e y  
la volo metas la mekanikismon en movon, pri kies ekzisto naŭ dekonoj el 
ni posedas nenian antaŭsenton. Por Pr e y e r  la volo estas ligita kun 
hernia progresado en la gangliĉeloj; laŭ Roux la volimpulsoj iras dela voi- 
centro de la cerbo ĝis la muskoloj; laŭ Br ŭ CKE la volimpulsoj de la 
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gangliCeloj devas alfiuadi al motoraj nervofibroj de ia muskolo laŭmaniere 
de petolfajraĵo, dume laŭ von Kr ie z  ili devus veni tien pli versimile salv- 
modere. La duonmovoj devas laŭ Ro z e n t a l  devenadi per tio, ke la volo, 
pro manko da ekzerco aŭ pro nelerteco, ekscitas ankaŭ aliajn muskolajn 
nervfibrojn, kaj ankaŭ .J. Mu n n  jesigis ĉi tiun klarigon, nur kun la ŝanĝo, 
ke la volo enfluas ne sur la fibrojn, sed sur la gangiiCelojn, kie la incito 
ne sufiĉe povas lokiĝi: pro kio do ĝi ekmovas ankaŭ, krom la ĉeloj neces- 
aj por intencitaj movoj, ankoraŭ la najbarajn. Fine oni povus ankoraŭ 
citi, ke laŭ Ek s n e r  la manĝomovoj de riverkankro, preparitaj en la 
nervsistemo, povas esti enkondukataj aŭ malakcelata] per la volo; laŭ 
Oppe n h e ime r  la movoj arbitraj povas esti kaŭzataj per volo de interne 
foren sen kaŭzo ekstera: dum la volon direktantan la movojn, Jo d l  difin- 
as kiel la penon de efika prezentado, kunligita samtempe kun la konscio 
kaj kun la plezuro aŭ malplezuro.

Se ni nun ĉirkaŭrigardos tiujn diversajn opiniojn, tiam iĝos tuj klare, 
ke ni ricevis la deziritajn klarigojn sen ia direkto. Antaŭ ĉio la direktiloj 
pri la eco de la volo aperas altgrade konfuzaj kaj kontraŭdiraj. Iafoje oni 
ĝin montras kiel Ia prezentadon, do, kiel la psikan aŭ konscian agon. ali- 
foje oni konsideras ĝin ĉu kiel ĥemian progresadon en la cerboCeloj, ĉu 
kiel Huon aŭ movon de nervprincipo; kaj la partianoj de ambaŭ tiuj ĉi 
antipodaj vidpunktoj, interkonsentas nur en tio, ke la anima progresado, 
same kiel la korpa agado en la nervsistemo, enfluas sur motorajn nervojn 
kiel incito kaj ankaŭ per ĝia pero sur la movaparaton, kaj povas kaŭzi 
ĝian kuntiriĝon, aŭ, per unu de tiuj formŝanĝoj, ĝian haltigon.

Se mi antaŭ ĉio altiros la atenton al psike pripensita volo, kiu tamen 
devas enfluadi ekscite sur la cerboĉelojn aŭ sur el ili elfluantajn nervofibr- 
ojn, kiel ia materiala ago aŭ kiel ia korpa incito, — kaj kiu, spite nia 
nekono pri la cerbanatomio kaj fibrodiskuro, enfluas ĉiam rekte sur tiun 
kombinon de ĉeloj aŭ fibroj, kiuj respondas donitan cirkonstancon — 
tiam do estus memkompreneble, ke ni tiel ĉe tiu ĉi, kiel Ce aliaj similaj 
supozoj kondutas nur intence malkonsente. La bila nervprotoplasmo 
povas veni al disrompo nur de la korpe efikanta incito, kaj neniam 
de subjektiva impreso : tio ĉi povas esti signota kiel eksento, kiel sent- 
ajo, kiel prezentado aŭ kiel la volo; kaj kun tio, ĉiu metafizika volteo- 
rio, naskita en la hejmo estas ĉiam de ni neakceptebla se ĝi postulas, 
ke ni konsideru la korpe imagitan animoprogresadon kiel la fonton aŭ 
impulson por korpaj agoj. Ĉi tiuj esencaj pripensoj, same aliaj, kiel la
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montro sur la tute nekonate restantan originon de la voi prezentado, sur 
la nekompreneblo» de ĝia ŝajne propramova eliro kaj ĝia kvazaŭa ne- 
dependo de eksteraj rilatoj, Ciuj foriras malproksime malantaŭen.

Tiu principa kaj ĉion superanta malfacilo estas pli malgrava tamen 
por tiuj, kiuj konsideras la volon kiel fizikan aŭ ĥemian progresadon, 
okazantan en la cerbo aŭ en la aparta « vojcentro », ĉar ĉi tiu, kompren- 
eble, kiel ĉiu alia incito ekscite enfluas sur aliajn nervelementojn kaj 
sekve ankaŭ sur la centran finon de motoraj nervvojoj. Sed tio ankoraŭ 
ne sufiĉas por ne elmontri tiun ĉi komprenon de la vido kiel nekontent- 
igan kaj neteneblan. Nekontentiga ĝi estas tial, ĉar ĝi donas al ni ne- 
nian klarigon pri tio, kiamaniere korpa ago en la cerbo povas deveni 
« de interne foren sen ekstera kaŭzo », kaj, ĉar ni ne povus kompreni 
kial tiuj inervacioj de motoraj nervofibroj, kiuj en tiom multaj okazoj 
estas kondukitaj al la celo sen nia konscio, kaj nur ĉe certaj incitoj, 
ŝajne elirantaj el la centro, fariĝas al ni ne nur konsciaj sed krom tio 
aperas ankoraŭ kiel volitaj de ni. Nekontentiga ĝi estas ankaŭ pro tiu 
motivo, ĉar Ciuj tiuj multnombraj faktoj, kiuj rebatas la aŭtomatecon 
kaj spontaneecon de la muskolmovoj povus ankaŭ esti konsiderotaj kiel 
plia refuto de la « volimpulsoj » devenantaj en ia centro1. Unu el tiaj 
faktoj konsistas ekzemple en tio, ke malsanulo, kies enirejoj estis ne- 
traireblaj por periferiaj incitoj eĉ ĝis la okuloj kaj oreloj pro malsan- 
ema stato, post kelkaj minutoj enfalis en profundan dormon kaj liaj 
« arbitraj movoj » plene haltis, malgraŭ ke tiuj ĉi ambaŭ ricevaj organoj 
estis, krom la funkcio, solidaj, kvankam liaj « volcentroj * kaj la vojoj 
kondukitaj de ili ĝis la muskoloj estis tute netuŝitaj. Ankoraŭ malpli oni 
povas kompreni, kion pensas la partianoj de la movimpulsoj komenciĝantaj 
en vojcentro Cetio, kiam spinocerba malsano dependigas la estrecon super 
la muskoloj de ĝiaj subaj ekstremajoj, kvankam la cerbo kaj ĝiaj nerv- 
vojoj, tiriĝantaj ĝis la muskoloj, estis tute ne tuŝataj. Tiuj ja, kiuj ĉiujn 
movojn, senescepte, reduktas al la reflektoj kaj reflektoCenoj, kom- 
prenas tre bone, kial tiaj malsanoj povas nur elporti la atakajn, elsaltant- 
ajn super la celo kaj en malfacilaj okazoj nur tute neuzeblajn movojn, 
ĉar en la spinocerbo estas detruitaj tiuj nomitaj vojoj, kiuj akompanas 

1 Pliproksimajoj pri tio ĉi — en antaŭ nelonge aperinta kvara volumo de mia Ĝenerala 

biologio: < Nervoj kaj animo » (Nerven und See Ie), el kiu ankaŭ tiuj eltiraĵoj estas speciale 

deprenitaj.
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la lnovincitojn de la muskoloj de 1’subaj ekstremajoj ĝis la centroj; kaj 
ke regulaj diskuroj de la refiektĉenoj, servantaj al la movigado, kiel ĉe 
ĉiuj aliaj movoj, ligas sin kun nedetruita funkcio de la tuta refiektarko, 
do ankaŭ kun tiu, levanta la femurojn. Ni scias do en tiu okazo 
tute certe, ke la movoj de niaj piedoj, en normalaj statoj cedantaj al nia 
volo, estas elvokataj ne de la volimpulsoj, kiuj elsaltas en la voi centro 
« de interne foren » kaj estas akompanataj ĝis la movaparatoj; kaj ni ne 
povas kompreni, kio igas nili konservadi en aliaj okazoj kaj por aliaj 
korppartoj la saman principon, kiu en tiu ĉi okazo alkondukas ad absur- 
dum, kaj ĉe kio ankoraŭ ne sufiĉas tiaj empirismaj refutoj.

Se ni nun demandos nin, per kio diferencas, laŭ nia kompreno, la movoj 
arbitraj de nearbaraj, tiam venas antaŭ ĉio la respondo, ke la unua estas 
konscia, kaj pro tiu motivo, sur kiun ni precipe reduktas la konsciadon 
de refiektoĉenoj trakurantaj en ni. Ni venis do al tia rezultato, ke ni ri- 
cevas la konon nur pri tiuj refiektĉenoj; pri tiuj partoj, ĉe kiuj laplimulto 
da refiektaparatoj ĝenerale trovigantaj en la organismo kuntiriĝas al la 
kompato; dume la loke diskurantaj reflektoj kaj ankaŭ pli komplikita 
movĉenpj. se ili estas bone ekzercitaj aŭ sen malakcelo diskuras, do tiam, 
kiam ili tuŝas la simpatian sistemon aŭ la regionon de la parolmovoj, — 
ili, aŭ tute, aŭ proksimume subtiligas al nia konscio. Sed la konsciado 
de ia refiektĉeno aŭ ĝia parto neniel respondas la kvalifikon kiel volago. 
Se mi matene vestiĝas, mi neniel estas konscia laŭ la regulo, necesa al 
tiuj movoj. Tio okazas nur, kiam ia paŭzo interrompas la oftajn ripetojn, 
fal igantajn aŭtomata manlaboro, ekzemple kiam butono mankas, aŭ io 
ajn simila. Se mi super tio koleretas, tiam tio ĉi signifas ne nur la parto- 
prenon de simpatiaj reflektoj, nome en la fako de la prenmuskolaro, sed 
eble ankaŭ la partekprenon de la parolineiianikismo kaj per tio mi nur sci- 
as. ke mi apude tio estas, kio plenumas apartajn movojn, necesajn por 
la vestiĝo. Sed kvankam ili nun venas al mia konscio, mi jane pensas pri 
tjo, ke tiuj movoj estas elvokitaj de mia volo, ĉar mi tiam, je nenia mo- 
niento, havas la senton, ĉu tion, kion mi faras, mi tiel bone povus ne fari. 
Alifianke, se mi havas la sentadon de la volago, la prezento devas iri antaŭ 
tiu ĉi ago — sen ĝia tuja plenumo, aŭ almenaŭ kun mallonga interrompo 
— kaj tiam tian longan aŭ mallongan mediton oni nomas la ŝanceliĝo 
inter la plenumo kaj malakcelo. Se mi ĉe la vestiĝo, pro ia ajn motivo, me- 
ditas, ĉu mi devos hodiaŭ preni pli elegantan aŭ ordinaran surtuton, kaj se 
mi tion ankaŭ efektive faras, mi havas la impreson, ke mi tion vidis fari; ka j 
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se mi tion ne faras, mi diras, ke mi tion volis fari, sed pro tiu aŭ alia 
motivo mi ne faris. Ci tiu vido aŭ nevolo tute ne signifas, ke mi unu mus- 
kolon mallongigas kaj alian muskolon longigas, sed en la konscio mi hav- 
as nur la celon de la movoj, la ekprenon aŭ Reekprenon de la vestparto, 
troviĝanta antaŭ miaj okuloj; kaj fina sukceso : la elporto aŭ haltigo de 
la ago, estas nenio pli. ol la lasta ĉenero de pli longa reHektĉeno, kiu en 
la antaŭirantoj ĉeneroj ĉefe disludis sin sur la regiono de la parolo. • Tio 
ĉi estas superflua », «tio eble estus en la ordo », « oni devos vin ankaŭ tiel 
alpreni » kaj similaj « pensoj » aŭ plibone similaj laŭte aŭ nelaŭte eldir- 
itaj frazoj estis ('enmaniero envicigitaj kaj — kiam la motivoj de u iiii aŭ 
alia Hanko atingis la superon — kondukitaj ĝis la fino. ĝis la eliro aŭ laso 
de ago tirita aŭ « volita » en la medito.

(Daŭrigota) Maks. Ka s s o v ic *.
r

PRI LA INTERNACIA HELPA MONO.
| Depost la presigo de inia projekto pri lnternacia helpa mono. ini ricevis grandan kvant- 

on da leteroj de Esperantistoj, kiuj plene aprobas la ideon kaj la sistemon proponitan. Tamen 

mi ricevis ankaŭ de 4 kritikantoj leterojn, kiujn mi ĉi sube impresigas; oni vidos, ke el tiuj 

4 kritikantoj, nur 1 malaprobas la ideon; la 3 ceteraj tute aprobas ĝin sed ili aldonas 

kelkajn kritiketojn pri la maniero, laŭ kiu mi provis efektivigi ĝin.
A
Ĉar mi ne povas represigi la leterojn de ĉiuj aprobantoj mi nur citas kelkajn liniojn de 

letero ricevita de D-ro Za me n h o f  pri tiu ĉi temo. — R. de S.]

** *
« Vian artikolon pri la internacia monunuo, mi legiskun granda intereso kaj 

ĝi tre plaĉis al mi...
« Vian ideon mi ne sole aprobas, sed mi tre petas vin ke vi neniam ĝin for- 

lasu kaj ke vi nepre faru ĉion. kion vi povas, por ricevi por ĝi la sankcion de la 
Kembriĝa Kongreso.

« Ĉiu Esperantisto povas havi sian lingvon, sian gentajn morojn kaj festojn, 
sian nacian monan sistemon, k. t. p., sed por ĉiuj rilatoj intergentaj kaj inter- 
naciaj devas ekzisti fundamento neutrala. La ellaborado de tia neŭtrala fun- 
damento, laŭ mia opinio, devas esti la ĉefa celo de la kongresoj Esperantistaj. 
Por ĉiu privata Esperantisto estas deviga nuria Deklaracio Bulonja; sed en la 
Kongresoj Esperantistaj oni devas memori ankaŭ pri la interna ideo de la Es- 
perantismo...

« Ne forĵetu vian ideon ĉar pli aŭ malpli frue ĝi nepre venkos...
D-ro L. L. Za me n h o f .

1 El Germana lingvo, trad. M. P. Ka u s , Londono (Angl.).
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N-ro P. — Kun intereso mi legis la artikolon de S-ro R. d e Sa u s s u r e pri 
la supre nomata demando. Internacia monsistemo estus sendube utila, sed oni 
m1 povos esperi ke ĉiu eklernanto de nia lingvo tuj en Ia komenco lernos mon- 
sistemon tute novan, kaj sekve reklamantoj kiuj volas atingi al la plej granda 
nombro da Esperantistoj ankoraŭ devos uzi la naciajn sistemojn. Plue. mi 
dubas ĉu la sistemo proponata de S-ro de Saussure estus tiel taŭga kaj oportuna 
kiel la Franca sistemo.

La Franca (au Latina) monunuo jam fariĝis pli-malpli internacia. Laŭ tabelo 
de S-ro de Saussure la monunuo estas samvalora en Francujo. Belgujo. Svisujo. 
Italujo. Hispanujo, Grekujo, Rumanujo. Serlmjo, Bulgarujo kaj Venezuelo; kaj 
tre multaj ('iunaciaj personoj jam konatiĝis kun tiu unuo. Inter la Esperantistoj 
kompreneble ĝi estas jam bone konata.

Por la Angloj la proponata nova sistemo estus malfacila, dum la Franca sis- 
temo estas facila. Ĉar la proksima Kongreso havos lokon en Anglujo, eble estos 
utile, se mi faros komparon inter Angla kaj Franca sistemoj.

Unu penco = (sufiĉe proksimume) 10 centimojn : sekve,
8'/, pencoj = 85 centimojn.
65 centimoj = 6'/4 pencojn, k. t. p.
4 funtoj sterlingaj ' — 100 frankojn (proksimume): sekve.
1 funto sterlinga = 25 frankojn.
23 funtoj sterlingaj = 500 + 75 frankojn.
325 frankoj = 13 funtoj sterlingaj.

Por sumoj inter 1 kaj 25 frankoj oni ofte kalkulas, ke 1 franko egalas 10 penc- 
ojn: sekve 13 frankoj = 130 pencojn = 10 ŝilingojn kaj 10 pencojn. Oni povas 
ricevi pli precizan rezultaton kalkulante, ke 5 frankoj = 4 ŝilingojn, aŭ 1 fr. 25 
= 1 ŝilingon : sekve 13 frankoj = 12 fr. 50 ; 50 cent. = 10 ŝilingojn kaj 5 
pencojn.

Se la supre montritaj metodoj liveras nur proksimumajn rezultatojn, ili ta- 
men estas tre utilaj, ĉar ili liveras rezultatojn tuje. unuavide, dank’al lasimplaj 
rilatoj inter Angla kaj Franca monsistemoj. Sed se oni demandus, kiom da 
spesoj estas en 8'/» pencoj, au kiom da pencoj en 670 spesoj, malmultaj povus 
doni tujan respondon. (1 penco — 41% spesoj; 1 spesmilo = 24.037 pencojn.)

Esperanto sukcesis tial. ke ĝi estas kvindekfoje pli simpla ol iu nacia lingvo. 
Se oni povus proponi al ni monsistemon multfoje pli simplan ol la Franca, kred- 
inde la Esperantistoj danke akceptus; sed enla nuna okazo ni devas elekti inter 
teoria sistemo uzata de neniu nacio, kaj sistemo egale oportuna por la Esper- 
antistoj kaj tuj uzebla en rilatoj kun ne-Esperantistoj en dek diversaj landoj!

W. W. Pa d f ie l d

Ipsivich (Angl.)

’ Laesprimo « Livro Sterlinga » estis tre malmulte uzata ĝis la nuna jaro, kaj, carla vorto 

• Livro» ne estas logike devenigita multaj Angloj preferas la de longe uzitan esprimon 

« Funto Sterlinga ».
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S-ro Pa d f ie l d  permesu al mi respondi kelkajn vortojn pri siaj kritikoj.
Kial la nova internacia monsistemo estus pli malfacila por la Angloj ol laA

Franca sistemo? Cu la proponita helpa mono ne estas decimala kiel la Franca 
sistemo? Se jes, la Angloj konas la internacian monon tuj kiam ili scias ke 
1 spesmilo = 2ŝilingoj. Ĉu la rilatoj inter la Angla mono kaj la internacia ne 
estas tiom simplaj kaj eĉ pli simplaj ol tiuj inter la Angla kaj la Franca monoj?

S-ro Padfield pretendas ke ne; sed por pruvi tion li anstatauigas 1 pencon per 
10 centimoj kaj 1 pundon 1 sterlingan per 25 frankoj, kaj tiel li ricevas nur prok- 
simumajn rezultatojn. Li do devas ankaŭ permesi al mi anstataŭigi 4 Iji spesojn 
(1 penco) per 40 spesoj (aŭ pli hone per 4 spesdekoj *),  kaj unu pundon sterlingan 
per 10 spesmiloj, ĉar eĉ tion farante mi ricevos rezultatojn multe pli proksim- 
umajn ol per lia propono, efektive :

1 penco = 10 centimoj + 2 spesoj = 4 spesdekoj + 1,6 spesoj

1 € = 25 frankoj + 85 spesoj = 10 spesmiloj — 15 spesoj.

Plie, se oni alprenas 1 €=10 Sm., unu spesmilo estas samajo kiel unu Angla 
floreno, kaj se oni alprenas 1 penco = 4 Sd.. unu spesdeko estas samajo kiel 
unu Angla «fartliing ».

Mi reprenu unue la ekzemplojn proponitajn de S-ro Padfield. kaj komparu 
la aliformigon de Angla mono en Francan, kaj en internacian :

1 penco = 10 ce“‘.(ekarto: 2 S.3)
87, (( := 85 « ( (( 17 s.)

67, « z= 65 (( ( (( 13 S. )
1 pd. St. == 25 fr. ( (( 85 S. )

23 « = 575 (( ( (( 1955 S. )
13 « = 325 (( ( (( 1105 S. )

1 penco = 4 Sd. (ekarto: 1,6 S.)
87, « = 34 Sd. ( « 13,6 S.)
67, « = 26 Sd. ( (( 10,4 S.)
1 pd. st. = 10 Sni. ( (( 15 S.)

23 « = 230 Sni. ( (( 345 S.)
13 « = 130 Sni. ( « 195 S.)

Oni vidas ke por respondi la demandon : « kiom da spesoj estas en 8*/._,  penc- 
oj ? », oni devas nur kvarobligi 87, (8‘/2 per 4 = 34 Sd.); kaj por respondi la 
inversan demandon: « kiom da pencoj estas en 670 spesoj (aŭ pli bone en 67 
spesdekoj)? », oni devas nur kvaronigi 67. jen : 67 Sd. = ,,7/4 pencoj = 17 p.

Nun, mi komparu la aliformigon de ia ajn monsumo Angla (ekz. 19 € 18.ŝ. 7 p.) 
en internacian kaj en Francan monon :

19 € = 19 X 10 Sm. = 190 Sm.
18 s = 18 X 7, Sm. = 9 Sni.

7 p = 7 X 4 Sd. = 28 Sd.
Respondo : 199,28 Sm.

(kun ekarto da 30« S.)

19 €=19X25 fr. = 475 fr.
18 ŝ = 18 X 1.25 fr. = 22.50 fr.

7 p = 7 x 10 cent. = 70 cent.
Respondo : 498.20 fr.

(kun ekarto da 1693 S.)

Pri la aliformigo de Franca mono en Anglan aŭ en internacian monon, ne

A
’ Ĉar la vorto «livro sterlinga » ŝajne ne plaĉas la Anglojn, mi proponas • pundo sterlinga » 

(Angle : pound), por diferencigi la monunuon de Ia pezunuo « funto ».
A

2 Ĉar la speso estas teoria unuo uzota nur por kalkuloj.
8 S = speso.
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10 cent. = 1 penco (ekarto 2 S.)
1 fr. = 10 pencoj (

10 fr. = 8 ŝil. (

0.4 S.)
4 S.)

40 S.)
«

10 fr. = 8 ŝil. ( «

0.4 x spesmiloj, ĉar ambaŭ sistemoj estas deci-

20 S.)
34 S.)

«

«

estas eĉ necese paroli; estas klare kela frankojn la Francoj povos pli facile 
aliformigi en spesmilojn ol en ŝilingojn kaj pencojn, ĉar:

10 ceni. = 4 Sd. (ekarto
1 fr. = 40 Sd. (

IO fr. = 4 Sm. ( 

kaj pli ĝenerale: afrankoj 
malaj '.

Krom tiuj rimarkoj, oni ne devas forgesi ke la helpa mono internacia estas 
uzebla inter iu ajn nacio kaj ĉiuj aliaj, dum la aliformigo de Angla mono en 
Francan taŭgas nur por la rilatoj inter Angloj kaj Francoj; kiam la Angloj 
interrilatas kun Germanoj, Rusoj. Amerikanoj, Japanoj, k. t, p., ili devas lerni 
ĉiufoje novan monsistemon.

Fine, mi ne konsentas kun S-ro Padfield, ke Esperanto prosperis nur ĉar ĝi 
estas lingvo pli facila ol la naciaj lingvoj; mi opinias ke unu el la plej gravaj 
kauzoj por ĝia sukceso estas ĝia neutraleco. Nun la celo de internacia helpa 
mono estas ne nur la komprenebleco de monvaloroj en Esperantistaj gazetoj aŭ 
anoncoj, sed ĝi devas ĉefe iĝi uzebla (estonte) en la ĉiutagaj komercaj rilatoj 
inter la popoloj kaj en la poŝtaj spezoj internaciaj (poŝtmandatoj kaj poŝtmarkoj 
internaciaj); oni povus atendi kelkajn jarcentojn antaŭ kiam la Angloj, la 
Germanoj kaj la Amerikanoj alprenos la frankan unuon kiel helpmonon por 
siaj komercaj aŭ poŝtaj interrilatoj.

La fakto ke la franka unuo estas jam uzata en diversaj nacioj tute ne helpas, 
ĉar la Angla lingvo ankaŭ estas uzata de diversaj popoloj, tamen ni bone scias 
ke n“k la Francoj, nek la Germanoj, nek la Rusoj, akceptos la Anglan lingvon 
kiel internacian; krome uzas nun la Anglan monsistemon plimulto da homoj 
ol la Francan, kaj la ĉefaj ecoj de ia ajn internacia sistemo devas esti: simpleco 
kaj neiitraleco.

Kiom da laborŝparo kiam oni uzos en ĉiu poŝtoficejo nur du monunuojn: la 
nacian por Ia naciaj kaj la internacian por la internaciaj poŝtmandatoj; kiom 
utilaj estus ankaŭ internaciaj poŝtmarkoj por poŝtaj elpagoj, sed tiajn poŝt- 
markojn oni ne povas krei se ne ekzistas internacia helpa mono akceptita de 
ĉiuj civilizitaj popoloj.

Kaj kion pensus la Esperantistoj se mi ripetus pri la helplingvo Esperanto 
kelkajn el la frazoj kiujn S-ro P. skribas pri la helpmono:«Oni ne povos esperi ke 
ĉiu eklernanto tuj en la komenco lernos lingvon tute novan kaj sekve tiuj kiuj

1 Se oni alprenas 1 Sm. = 2,50 fr., aŭ 10 Sm. = 25 fr., anstataŭ 25,25 fr., la ekarto 

estas precize 1 %; t. e.: por ricevi la precizan nombron da spesmiloj respondantan ian 

nombron da frankoj aŭ reciproke, oni devas nur multobligi la donitan nombron per 0,4 

aŭ per 2,6 kaj aldoni (aŭ subtrahi) 1 °/o, ekzemple:

37,45 fr. = 37,45 X 0,4 = 14,980 Sm.

— 1 °/o = - 0,1498 Sm.

14,8302 Sm. = 14,83 Sm.
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volas atingi la plej grandan nombron da homoj, ankoraŭ devos nzi la naciajn 
lingvojn » «en la nuna okazo ni devas elekti inter teoria lingvo uzata de neniu 
nacio kaj la Angla lingvo (ekzemple) tuj uzebla en rilatoj kun homoj de dek 
diversaj landoj! » k. t. p. R. de S.

* * *

La interesega kaj certe akceptinda projekto 1 de nia samideano d eN° 2*.
Sa u s s u r e pri internacia monsistemo enhavas ankaŭ proponojn de novaj vortoj, 
kiujn oni despli zorge devas ekzameni, ĉar ili certe baldaŭ enŝovos sin en la 
ĉiutagan uzadon de la tutmonda Esperantistaro.

La unuo speso laŭ mia sento pli konvene signifus tion. kion la aŭtoro nomas 
spesmilo. La aŭtoro intencis eviti la partumojn, sed tamen lia talado enhavas: 
1 penco = 41,60 spesojn.

Tia singardo antaŭ partumoj jam ofte malsukcesis. Mi memoras ia tabelon de 
la atompezoj, kie oni signis hidrogenon //kun 1. Simile Fa h r e n h e it  konstruis 
termometron kun malalta glacipunkto por eviti negativajn temperaturojn : 
hodiaŭ oni scias, ke tiu elirpunkto devus esti ankoraŭ multe pli malalta, kaj 
kvankam oni scias, ke ĝi estas 273 ° C. sub la ordinara glacipunkto, neniu pro- 
ponos tiun elirpunkton por la praktika vivado. Nia ĉiutaga vivado ne tiel timas 
la negativajn au partumajn nombrojn kiel la grandajn nombrojn. — Tamen, 
se oni volas konstrui la tabelon, per malgrandaj unuoj, oni nomu tiun unuon 
spesmilon#, aŭ eble ankoraŭ pli bone: milonspeso.

Per tiu lasta rimarko, mi alvenas duan punkton. Ŝajnas al mi. ke en Esper- 
anto kunmetitaj vortoj devus sekvi la samajn regulojn, kiel la kunmetitaj vortoj 
de la Germana lingvo, el kiu ĝi devenas. Nu. en Germana lingvo la dua vorto 
estas la ĉefa vorto, entenante la fundamentan signifon: la unua vorto estas nur 
pli preciza alplenigo, kvazaŭ atributo al la dua. Ekzemple « Haushund» (dom- 
hundo) estas hundo por la domo, diferencige de hundoj por la ĉaso, por la ŝaf- 
aro, k. t. p. Sed « Hundehŭtte» (hunddometo) estas dometo, en kiu loĝas au 
povas loĝi hundo, ne kato. ne ĉevalo. Simile oni ne diru spesdeko,sed dekspeso, 
ne spesmilo, sed milspeso; konsekvence, oni ne diru metrodeko sed dekametro, m*  
metromilo sed milmetro. Anstataŭ la lasta vorto oni povas nature ankan uzi la 
vorton kilometro, kiu estas sufiĉe internacia kaj sin trovas en la vortaro de 
Za me n h o f . Tiu vorto havas ankan la oportunecon plibone akordi kun la mal- 
longiĝo km., kiu certe estas internacia.

La malutilon de la vorto metromilo oni pli klare vidas, se oni parolas de 
kelkaj, ekz. de tri metromiloj: antaŭe nombro, poste la mezurilo kaj poste de- 
nove nombro. Kontraŭe se mi diras tri milmetroj, mi aŭdigas unue la tutan 
nombron kaj aldonas poste, ke ĝi estas unuo de longeco. Oni ne kontraŭdiru, 
ke ankaŭ en Germana lingvo oni diras Jahrzehnt (dekjaro), tio nur de nove 
pruvas, ke la naturaj lingvoj ofte pekas kontraŭ logiko, kaj la vorto jardeko 
certe estas evitinda germanismo. Otto Simo n .

Teplitz (Bohem.)

1 Internacia Scienca Revuo, Majo, 1907.
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Mi faru du rimarkojn pri la kritikoj de samideano Simo n  : Se mi alprenis mal- 
grandan unuon, ne estas nur por eviti partumajn nombrojn, kiuj ne povas esti 
ĉiam evitataj, sed estas ĉefe por eviti la uzadon de tro similaj vortoj : spesdeko 
kaj spesdelcono, spesmilo kaj spesmilon», k. t. p. Cetere oni ne povas diri, ke mi 
alprenas malgrandan unuon, ĉar la spesmilo estas unuo tiel ĉefa kiel la speso aŭ 
la spesdeko. Mi tute konsentas kun S-ro Simon, ke por la ĉiutagaj rilatoj oni 
devas uzi nur entjerajn nombrojn da spesmiloj kaj spesdekoj, ne uzante la unu- 
on speso; kontraŭe por bankistoj kaj specialaj kalkuloj uzi spesojn estos ofte 
oportuna rimedo1.— La komparo inter malgrandaj monunuoj kaj malgrandaj 
fizikaj unuoj ne estas tre konvinka, ĉar la fizikaj mezuroj iĝas pli kaj pli pre- 
cizaj kaj pli ampleksaj, sed kontraŭe malgranda kvanto da mono iĝas pli kaj 
pli neatentinda ĉar la valoro de mono estas malpliiĝanta. — Fine, se oni dirus 
milspeso anstataŭ spesmilo tio estus tre konfuziga, ĉar 2000 Sm. ekzemple estus 
elparolita: du mil milspesojP Male oni devas kvazaŭigi la vorton « spesmilo » 
kiel simplan ne divideblan vorton.1 2 3 4 R. de S.

* * *

N° 3*.  — En la lasta numero de I. S. R. kaj ankoraŭ en la gazeto « Esper- 
anto » de la 27“ de Majo, vi klarigas vian bonegan kaj fruktoportan ideon pri la 
kreo de teoria internacia monero, kiun dank' al la helpanta lingvo Esperanto 
vi intencas alprenigi.

Mi tre gratulas vin pro via feliĉa projekto, kiu helpos ne sole la gravan afer- 
on de Esperanto sed ankoraŭ la sciencon kaj homaron . . .

Mi opinias ke 3 gramoj estas pezo ne tre oportuna. Mi estus preferinta 1 gra- 
mon da pura oro. ĉar estas pli konforma kun la decimala sistemo. Mi skribos 
pri tio tuj kiam mi povos.

Ricevu. Sinjoro, k. t. p. J. d e  Re v  Pa il h a d e

Toulouse (Franc.)

Estas certe ke oni povus alpreni kiel monunuon 1 aŭ 10 gramojn 1 da oro, 
kaj mi mem skribis en dukolona artikolo aperinta en la « Journal cle Geneve » 
(17“n de Majo 1907):

■> Konvenas unue interrilatigi la novan monunuon kun la metra sistemo, t. e. alpreni kiel 

monfundamenton la valoron de ormonero (laŭ donita orproporcio) kies pezo estu esprimebla 

per entjera nombro da gramoj. Laŭ la vidpunkto teoria, la plej simpla unuo estus tia, kiu

1 La ekzemplo rilatanta la termometron estas tre bona: en la ĉiutaga vivo oni uzas la 

ordinaran centigradan 0—punkton sed en la teorioj fizikista] oni uzas kiel elirpunkton 

—273°; same oni devas uzi la spesojn nur por specialaj kalkuloj, ekzemple respondante al S-ro 

Pa d f ie l d , mi uzis spesojn por esprimi malgrandajn ekartojn en alproksimiĝaj monkalkuloj.
2 Oni povas citi tie ĉi la monnomigadon uzatan de la Portugaloj: ĉar ili diras (laŭ la 

Latina kutimo) milrejso anstataŭ rejsmilo, ili estis devigataj enkonduki specialan vorton ; 

por ne diri mil milrejsoj ili diras konto da rejsoj.
3 Mi ne konsentas ke dekjaro estas pli logika ol jardeko. Vidu pri tio la rimarkojn de 

R. Ra .j s c y  pri la unuoj de 1’ metra sistemo, p. 228.

4 Depost la ricevo de la letero de S-ro d e  Pa il h a d e mi ricevis artikolon de S-ro G. Mo c h  
(Parizo) kiu ankaŭ proponas 10-graman unuon, ( ar tiu artikolo alvenis tro malfrue kaj estas 

tre longa, ĝi aperos en la venonta kajero de S. R.
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respondus la valoron de 10-grama ormonero laŭ orproporcio 0,900. Sed laŭ la vidpunkto 

praktika, tia fundamento estus tre maloportuna, ĉar tiompeza ormonero valorus proksimume 

31 frankojn. Male, la plej multo el la nunaj ormoneroj (1 pundo sterl., 20 markoj, B dolaroj) 

pezas proksimume 8 gramojn, laŭ orproporcio 8/t0 aŭ n/u .»

Intence do mi alprenis 8 gramojn, anstataŭ 10. ĉar mi opinias kefacilkalkul- 
ebla valoro de la monunuo estas pli grava punkto ol ĝia pezo, pro tio ke la valoro 
interesas ĉiujn homojn dum facilkalkulebla pezo interesas nur kelkajn centojn 
da oficistoj ĉe la regna Monejo; plie ne estas tre longe multobligi aŭ dividi 
Pe>‘ 8. R. de S.

* * *

Tre interesa via artikolo, kaj mi plene aprobas vian ideon. NurN-ro 4“.
mi bedaŭras ke vi elektis, por la monunuo, noniom iom malgracian; la nomo de 
1'estonta internacia poŝtmarko «spescento» estas malfacile elparolebla. Mi 
preferus radikon finiĝantan per vokalo, ekzemple « zao » (de Zamenhof, same 
kiel oni diras « louis». « napoleon ». « boliva!'»). « Zamilo » sufiĉe memorigus la 
nomon de nia majstro. H. Se n t i».

Grenoble (Franc.)

Antaŭ ol elekti la vorton «speso ». mi provis pli ol cent nomojn por signi la 
proponatan monunuon. Mi provis unue metalnomojn : auro aŭ golda, porsigni 
10 Sm.; argo aŭ silvro por signi 1 Sm.; niklo por 10 Sd.; kopro por unu Sd., 
k. t. p. Ankaŭ mi provis simbolnomojn ; stelo, k.t.p.; peznomojn:pundo,k.t.p.; 
formnomojn: rundo, k.t.p.; kaj personnomojn, sed malfeliĉe la nomo de nia 
majstro ne estas facile mallongigebla. Fine mi forlasis ĉiujn nomojn simbolec- 
ajn. opiniante ke tiaj nomoj, se ili estas dezirindaj estos aŭtomate enkonduk- 
ataj estonte per la ĉiutaga uzado de internaciaj ormoneroj aŭ poŝtmarkoj, same 
kiel la Francoj diras « 1 louis » aŭ « 1 napoleon » anstataŭ 20 frankoj aŭ same 
kiel la Amerikanoj diras « 1 eagle» anstataŭ 10 dolaroj, « 1 nickel», anstataŭ 
5 cendoj, « 1 copper » anstataŭ 1 cendo, k. t. p. Sed tiaj nomoj estas nur fiank- 

nomoj, kaj teoria nomigado, simila kiel tiu de 1’ metra sistemo, kun regulaj 
sufiksoj (deko. cento, milo) estas des pli preferinda ke la nuna uzado de helpa 
mono esta nur teoria. — Pri la voi to spescento mi jam rekomendis uzi en la 
ĉiutaga vivo nur 2 unuojn; la spesmilo kaj la spesdeko (1 Sm. = KM) Sd.)

R. de S.

BIBLIOGRAFIAJ ANALIZOJ

La Kontinuo (Elementa teorio starigita sur la ideo de ordo. kun aldono 

pri transfinitaj nombroj), de Edward V. Hu n t in g t o n , el la Angla lingvo tra- 
dukita de Raoul Br ic a r d . 125-paĝa. Parizo, Gauthier-Villars, 1907. Prezo: 
2 fr. 75 (1.10 Sm.).

Oni scias, ke dum longaj jaroj, la ideo de « kontinuo » ŝajnis envolvita de ne- 
penetrebla mistero. .Jam la antikvaj Grekaj filozofoj alportis sian atenton al la 
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malfacilaĵoj de tiu ĉi temo. kaj ekzempligis al ili siajn famajn paradoksojn aŭ 
antinomiojn (Aĥilo kaj Testudo, la « Sago » de Zeno).

En sia verko « Scienco kaj Hipotezo » S-ro Po in c a r e  klare montris, ke tiuj 
malfacilaĵoj ĉefe devenas de tio, ke la fizika kontinuo ne plenumas la logikan 
leĝon de 1’ egaleco : se A = B. kaj B=C, tiam A = C. Ekzemple, ni konsi- 
deru kolorojn ; ni diras, ke la koloro A = la koloron B. se la koloro A estas 
nedistingebla de la koloro B. Same, la koloro B = la koloron C, se Bestas ne- 
distingebla de C; en tiaj okazoj, ebli1 okazas, ke A estas distingebla de C. Ni 
do havas: A = B. B = C, kaj A <> C, kio estas neakceptebla.

La matematikistoj do devis, por starigi neriproĉeblan teorion de la Kontinuo. 
« purigi » ĝin de ĝiaj fizikaj mallogikajoj. Tiun gravan progreson faris en 1872 
S-ro De d e k in d ; li montris, ke la nura ideo de ordo, kune kun tre malmultaj 
postulatoj, taŭge elektitaj, ebligas rigoran teorion, ja tiel rigoran, kiel tiu de 
elementa Aritmetiko. Laŭ S-ro Ru s s e l l , en tio konsistas unu el la plej ŝatindaj 
akiraĵoj de 1’ nuntempa matematiko. Apud tiuj de Dedekind, la verkoj de G. 
Ca n t o r  ankaŭ ludas gravan rolon en tiu perfektigo de Scienco.

S-ro Hu n t in g t o n , en sia libro, celas doni resuman prezentadon de la nun- 
tempa teorio, profitante la laborojn de la cititaj matematikistoj kaj de kelkaj 
aliaj, kiuj al ĝi alportis utilajn kontribuojn. Li sukcesis redakti verkon vere inda 
fariĝi klasika, kiel la tradukinto diras en sia antaŭparolo, pro ĝia bonega ordo 
kaj ĝia rimarkinda klareco. La legado de tiu libro nur postulas la plej simplajn kaj 
komune disvastigitajn konadojn: ĝi estas facila, no nur por teĥnikistoj, sed 
por ĉiuj, kiuj posedas nur la plej elementan sciadon de Aritmetiko.

.Jen nun mallonga raporto pri 1’ enhavo de la verko.
En la ĉapitro I*,  oni donas la difinon de « klaso » (F. G. A/e/zi/e),

kun multaj ekzemploj.
Cap. 11“. — Generalaj ecoj de la « serioj », tio estas de la « klasoj simple ord- 

igitaj ».
Cap. III'. — « Disaj serioj », t. e. serioj similaj je la serio de la entjeroj. Oni 

rimarku tie ĉi la uzadon de 1' « Postulato de Dedekind », kaj la kuriozan fakt- 
on, ke tiu ĉi postulato, verigita de la « disaj » kiel de la « kontinuaj » serioj, 
tamen m*  estas verigita de la «densaj serioj »,kvankam tiuj ĉi ŝajnas ludi mezan 
rolon inter ili.

Cap. IV*.  — « Densaj serioj », t. e. serioj similaj je tiu de racionaloj.
Cap. V*.  — « Kontinuaj serioj ». en kies studado ĉefe konsistas la celo de 

kverko. Multaj ekzemploj montras, kian klarecon atingis tiuj ideoj de « komput- 
ebleco », de « denseco », de « kontinueco » dum tiel longa tempo konfuzaj.

Cap. VI*.  — «Pluradimensiaj serioj, pluroble ordigitaj klasoj ». Oni donas 
kelkajn informojn pri tiuj temoj, ĝis nun tre malmulte studitaj.

Eine, la Aldono entenas tre klaran, kvankam koncizan prezentadon de 
1’CANTOR’aj teorioj pri la «transfinitaj nombroj ». Oni tie ĉi atingas la limon de 
Matematiko, ĉar la sagaca kaj kuraĝa kreitajo ile 1' fama verkisto neniel estas 
akceptita de ĉiuj. Kiel diras S-ro Huntington. « la tuto estas iom suspektata ». 
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Ni do devas aprobi la singardemon de T aŭtoro, kiu. kiel eble plej multe, nur 
parolis pri nedisputeblaj aferoj.

Tia estas la plano de tiu bonega verko, kiu ebligas al ne speciale klera leg- 
anto rapide kaj senpene informiĝi pri unu el la plej interesaj temoj de 1’ nun- 
tempa scienco. La traduko de S-ro Bricard estas do grava akiraĵo de nia scienca 
literaturo. Mi esperas, ke niaj malamikoj, leginte ĝin. ĉesos diri, ke Esperanto 
nur utilas al kolektantoj de ilustritaj poŝtkartoj! Ili konstatos, ke la lingvo de 
nia Majstro, sen ŝanĝoj, dank' al la enkonduko de tre malmultaj necesaj novajA
vortoj, perfekte taŭgas por la preskaŭ laŭvorta traduko de tre tehnika verko, 
traduko tre certe pli fidela ol tiu. kiun oni povus fari en ia ajn natura lingvo.

m1 HIE.

Akendei*  nemenek valtoz.ajsa, de Aleksandro Ma g o c 8y -Die t z . — 

En tiu ĉi nove aperinta verko la aŭtoro donas la resumon de liaj eksperimentoj 
botanikaj, rilate kun la aliiĝo de I' seksoj de la Horoj de 1' « Cannabis sativa ». 

Liaj eksperimentoj pruvis, ke la sekso de la kanabaj Horoj dependas de la cir- 
konstancoj eksteraj, kaj li havis kreskaĵon je formo inan, je Horo viran, eĉ kresk- 
ajon kiu havis trispecan Horon : inan, viran kaj in-viran. Do lia fina konkludo 
estas, ke la sekson de la kanabaj fioroj difinas la cirkonstancoj.

R. Ra jc z t . 
Debrecen (Hungar.).

Appi*oxiinatious  «laus les mcsurcs pliysi<fues. [Alprok- 

simiĝoj en lafizika) mezuroj) de E. Co l a r d e a u , Prof. de Fiziko en Parizo.
.Jen estas malgranda libro kiu mirinde utilos al la junaj studentoj kaj eĉ al 

la maljunaj. La aŭtoro, konata fizikisto, intencis difini la rimedojn per kiuj 
oni povas taksi la precizecon de fizika mezuro kaj la influon detiuĉi precizeco 
al la trafota rezultato, kiam tiu ĉi rezultato estas liverota dela priparolata nie-A
zuro per malsimpla kalkulo. Gi konsistas el tri partoj. Unua parto liveras la 
plej bonajn metodojn por eltiri el eksperimentaj mezurnomhroj nekonatan 
gramion per nombra kalkulo. Dua parto montras kiamaniere oni starigas 
fizikan leĝon uzante la rezultatojn jam ricevitajn. Tria parto estas la studo de 
la precizeco de la diversaj aparatoj uzataj por la fizikaj mezuroj. Mallonge, la 
aŭtoro penis por montri ke la fizikisto estas trafinta sian celon, ne kiam li konas 
la precizan valoron de ia grando, ĉar tio estas netrafeblacelo, sed kiam li povas 
difini la limojn kiujn ne povas transiri la ekartoj okazintaj dum la mezurado.

E. Le f e v r e

Le Bouchet (Franc.)

Simpla Metodo de la Agronomia Profi! kalkulado, de 
A. Nippa . lD-paĝa. Parizo, Presa Esperantista Societo, 11)07.

En tiu ĉi verketo, kiu apartenas al la Kolekto de I. S.R., la Aŭtoro, resumante 
pli ampleksan Rusan verkon, priskribas novan sistemon de agronomia libro- 
tenado, simplan kaj facile uzeblan de ĉiuj agronomiistoj, eĉ nesciantaj nuntemp- 
ajn teoriojn de librotenado.
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NOTOJ KAJ INFORMOJ

MATEMATIKO

Internacia kongreso de la mate- 

matikistoj en 1908. — Por ĉiuj sciigoj 

rilatantaj tiun kongreson, oni sin turnu al la 

ĝenerala sekretario de la Organiza Komitato: 

Prof. II. Ca s t e l n u o v o , 5, Piazza S.Pietro in 
Vincoli, Komo (Ital.).

SENFADENA TELEGRAFIO

Internacia gazeto. — En ia Oficiala 
Ĵurnalo de la Franca Respubliko (21«n de 

Februaro 1907«), oni legas (pĝ. 1947«): 

« Partopreno (b*  Francujo por la elspezoj de 

1’ internacia organo, kiun la internacia kon- 

ferenco Berlina pri senfadena telegrafio estas 

fondonta por la alcentrigo de ĉiuj aferoj ri- 

latantaj la senfadenan telegrafion . . . 500 fr.

Estus tre dezirinde se kelkaj Germanaj 

samideanoj bonvolu klopodi en la oportuna 

momento por ke oni akceptu oficiale nian 

lingvon en tiu ĉi estonta internacia gazeto.

GEOFIZIKO

Pri la glaciejoj en la Himalaya 

montegoj. Rilate kun la rimarkoj en Ia 

Aprila numero de Scienca Revuo pri la pe- 

riodaj varioj de la glaciejoj ‘, oni povas al- 

done citi pri la glaciejoj de Himalaya Jajen- 

an rakonton, kiu jus aperis en la ĝenerala ra- 

porto pri la «Geologica! Surveg of India » por 

1906, de T. II. Holland, F. R. S., Direktoro1 2.

Entute dekdu glaciejoj estas ekzamenitaj 

dum 1906, nome:

En Kumaun — La Pindari, Milam, Shun- 

kulpa kaj Poting glaciejoj, priskribitaj de 

S-roj G. d e  P. ( o t t e r  kaj J. C. Br o w n .
JSn Lahaul — La Bara Sliigri kaj Sona- 

pani glaciejoj, priskribitaj de S-roj II.AVa l k e r  
kaj E. II. Pa s c o e .

En la Kasmiruja regiono — La Larche 

kaj Hinarche glaciejoj en la valo de Bagrot: 

Ia Minapin, Hispar kaj Vengutsa glaciejoj 

en la ŝtato de Nagir: kaj la Hassanabad 

glaciejo en Hunza, priskribitaj de S-ro II. 

II. Ha y d e n .

1 Resumo de la 11« raporto de la Inter- 

nacia Komisiitaro por la glaciejoj.

2 Plenaj raportoj, bone ilustritaj, publik- 

iĝos poste en la fina numero de • Recordo of 
lhe Geological Surveg of India • , 1907. j

Skizoj, piankartoj kaj fotografaĵoj de ĉiuj 

tiuj glaciejoj estas faritaj por estonta kom- 

parado, montrantaj inter aliaj detaloj la 

akuratan lokon de ĉia glacieja kaverno, ri- 

late kun ĉirkaŭaĵaj montpintoj, aŭ kun 

markoj tranĉita) sur facile videblaj ŝtonegoj.

Senpere, kaj ne atendante komparadon, 

kiu, kompreneble, nur povas okazi post iom 

da jaroj, oni povas esprimi kelkajn rezult- 

atojn jen tiele :

1. En la valo de Hunza kaj en la Karako- 

ram montegaro la nazegoj de la glaciejoj 

malsupreniras ĝis la nivelo de 1800-2100 

metroj, kvankam en Lahaul kaj Kumaun la 

glacio fluidiĝas antaŭ ol atingi la nivelon de 

3350 metroj ’.

2. En la Hunza regiono estas 2 grupoj de 

glaciejoj, nome, a) tiuj kiuj progresas laŭ- 

larĝe al la montegaro, havantaj altan in- 

klinon kaj trafantaj la nivelon de 2100 metr- 

oj; kaj b) tiuj kiuj kuŝas en la valtrogoj 

preskaŭ paralelaj al lagranda montaro, hav- 

antaj malpli altan inklinon, kaj malofte traf- 

antaj la nivelon de 3350 metroj.

3. Alia sciigo konstatis la ĝeneralan mal- 

antaŭeniron de la glaciejoj en la Himalaja, 

kiel montratan de la antikvaj « morenoj » 

(moraine#), ofte herhkovritaj, kuŝantaj je 

malpli altaj niveloj en la valegoj.

Sed, malgraŭ tiu ĉi ĝenerala evidenteco 

de malkresko, ekzistas 2 ekzemploj de nova 

kresko (aŭ almenaŭ de antaŭeniro) en la 

Vengutsa kaj Hassanabad glaciejoj.

C. S. Mid d l e mis s  
Calcutta. (Hind.)

BOTANIKO

La lumsentemeco de la kreskajoj. 

— En la Maja numero de la « Termesfettu 

domdngi Koslong », Julio Kl e in , profesoro 
ĉe 1’ Universitato skribis interesan artikolon 

pri la lumsentemeco de la kreskajoj. Li pa- 

rolas pri la « Lactuca scariola », la kompasa

1 Tiu ĉi granda diferenco estas parte klar- 

igebla tial kial la membroj de la unua grupo 

estas multe pli longaj, kaj lokitaj pli norde 

ol la lastaj grupmembroj. Efektive ili en- 

tenas pli grandan mason da glacio ol la aliaj 

kaj sekve daŭras pli longe sen fluidiĝo.
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kreskajo de llungarlando, pri la sen kloro- 

filigo de la kreskaĵo (etiolement) kaj pri la 

pozitiva, negativa, dja- kaj transverŝata he- 

liotropismo, kaj la kaŭzon de tiuj fenomenoj 

li opinias trovi en la sentado de la kreskajoj 

t. e.: la kreskajoj, kiel estajoj vivantaj — 

simile kiel la bestoj — estas inciteblaj ; 

ili reagas kontraŭ la eksteraj efikoj laŭ la 

karaktera maniero. Laŭ la eksperimentoj de 

Ha b e r l a n d t li pruvas, ke la folio de la 
kreskajo estas organo, kiu sentas la direkton 

de la lumo. kaj konstatas la bonan efikon de 

la sunlumo al la klorofilaj, kaj la malbonan 

al la senklorofilaj kreskajoj, kiel la tialon 

de la higiena graveco de la sunlumo.

R. Ra jc z y  
Debrecen (Hungar.)

FIZIOLOGIO

Absoluta sentemeco de la Homa 

Orelo. — En la * Compte# Rendus» de la 

Franca Scienca Akademio je la 21» de Majo, 

II. Ab r a h a m priskribas metodon por absolute 
mezuri la sentemecon de 1’ homa orelo, aŭ 

la plej malfortan aerpremon kiun devas po- 

sedi vibra movado por esti sentata de 1’orelo. 

Max Wie n kaj Lordo Ra y l e ig h ankaŭ el- 
trovis metodojn portion mezuri,sed nesufiĉe 

precizajn. Glasa tubo enhavanta 90 cm’ est- 

as fermita unuflanke per telefona membrano, 

kaj aliflanke per disko truete traborita. Mal- 

forta elektra fluado sendiĝas tra la telefono kaj 

la membrano fleksiĝas, forpelante aeron tra la 

trueto. Mezurante la premon de Paero for- 

pelata kaj la fluon samtempe oni ricevas 

mezurilon de premo per la elektra fluo. 

Sekve, mezurante la finon por iu ajn tono

en la telefono oni konas la samtempan aer- 

premon. La aŭtoro uzis tonojn de 200 ĝis 

500 periodoj sekunde, por eviti resonadon. 

Li trovis ke la aero forpelita po mikroam- 

pero estis 6 x IO”7 cm8. Alivorte, la premo 

produktita de tiuo po unu mikroampero 

estas 7 X IO”7 cm. de hidrargo. Por ia 

1 ordinara orelo, la • sojlo » de 1’ aŭdado estas 

trapasata per Huo da 0.04 mikroampero, kiu 

respondas aerpremon da 3 X IO”7 mm. de 

hidrargo. Tio estas rezulato multe pli inal- 

granda ol tiu de Rayleigh.

E. E. Fournier-d’Albe 

Dublin (lrlando)

HIGIENO

Konkurso. — La Societo Toskana de 
Higieno malfermas inter la Italaj kuracistoj 

konkurson kun premio unika kaj nedivid- 

ebla je liroj 400 (100 Sm ) por la verkado de 

broŝuro originala (40 pĝ. ĉirkaŭe en pres- 

literoj korpo P en-8°). verkita per tiua kaj 

tre facile komprenebla stilo, en kiu broŝuro 

estu resumitaj, laŭ maniero plej efika por 

utila propagando popola, la plej esencaj nor- 

moj higienaj pri la profilado de la malsanoj 

disvastigeblaj ĝenerale kaj speciale de la in- 

fanoj.

La limo utila por prezenti la verkon 

estas la 31a de Oktobro 1907.

La manuskriptoj devos esti sendataj reko- 

mendite al Consigliere Secretario degli Atti 

della Societa, Cae. Dott. Gustavo Pa d o a  ĉe 
la sidejo de la Societo mem ( Via Lamarmora, 

6, Firenze, Italujo).

J. Me a z z in i
Arezzo (Ital.)

KRONIKO

pri sciencaj revuoj kaj

FRANCUJO
« Nouvelles Annales de Mathe- 

matiques ». — Enhavo de la Marta N0 : 

R. Br ic a r d , La verkaro de Amedee Mann 

heim. — A. d e Sa in t -Ge r ma in , Pri la solvo 
de malfacilajo, kiu troviĝas en lei studado 

de la ekvilibro de ŝafto. — J. IIa a g , Stud- 
ado de V toruso rilatigita kun la cirkloj de

societoj diverslandaj.

Fron Villarceare. — I). Ta b a c o f p, Kvazaŭ- 
elvolvatoj de surfacoj duaordaj.

Enhavo de la Aprila N0: T. La l e s c o , Pri 
kunmetado de kvadratikaj formoj. A. 

Hil a ir e , Pruvo de iu teoremo atribuata al 
Leibniz. — R. K., Noto pri la antaua ar- 

tikolo. — A. Pe l l e t , Pri la • piedaj » sfero 

kaj cirklo. — G. Fo n t e n e , Pri la teoremo 
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de Feuerbach. — Ge o r g e s  Re mo u n d o s , Pri 
alcentraj fortoj plurformaj. — II. La u r e a t o , 
Homografoj punktajoj sur Koniko.

• Journal de 1'Ecole Polytech- 

nique ». — Enhavo de 1’ Volumo 1906a: 

Ra h u l  Br ic a r d , Pr? movadoj tiaj, ke la tra- 
ĵ  ek tori oj de Vpunktoj de V movata korpo 

estas sferaj. — L. Le c o r n u , Pri turbinoj 

havantaj flekseblan akson. — L. Au b o n n e , 
Pri Plŭcker’aj koordinatoj de rektoj en 

(n — 1) — dimensia spaco.

«Bulletin de la Societe Mathema- 

tique de France». — Enhavo de la la 

kajero de 1907: L. Le c o r n u . Ibi la esting- 

iĝo de V frotado. — G. Fo n t e n e . Etendo 
al spaco de la teoremo pri la PonceleVaj 

multangulaj per « retaj» multedroj. — 

Ed m . Ma il l e t . Pri diversaj ecoj de la Liou- 

ville’aj transcendentaj nombroj. — E. Lu c a s . 
Noto pri la. sekcpunktoj de la algebraj 

kurboj. — L. Re my . Pr? komputebla fami- 
lio da hiperelipsaj surfacoj kvaraordaj. — 

Ch. Bio c h e . Prz la surfacoj triaordaj kaj 
kvaraordaj, kiuj posedas, kiel asimptotec- 
linion, kurbon kcaraordan kaj kvaraklasan. 

— T. La l e s c o . Pri V grupo de la trinomjaj 

ekvacioj. — A. Pe l l e t . Konstruo de V kurb- 
ecradioj de iaj kurboj kaj surfacoj.

R. Br ic a r d
(Parizo)

« Moniteur Scientifique » (Scienca 

sciigilo). — Junio 1907: A. Gr a n g e r , Re- 
suma raporto pri progresoj faritaj en foto- 

grafarto. —A.AVa h l . Progresoj efektivigitaj 
en la fako de kolorigaĵoj dum la jaroj 1905 

kaj 1906. — V. Ca mr o n . Nova provmetodo 
de la gluoj kaj gelatenoj.

« Revue generale de Chimie » A A
(Generala hernia revuo). — 19an de Majo 

1907 : E. Ja b o u l a v . Nova metodo por kvante 
taksi la sulfon en la ferfandejoj, feroj kaj 

ŝtaloj. — O. Sc h r e in e r  kaj II. Fa il y e r . 
Kvantaj taksmetodoj uzataj en la studoj de 

feraĵoj. — 2an de Junio: O. Sc h r e in e r  kaj 

G. Fa il y e r . Kvantaj taksmetodoj uzataj en 
la studoj de feraĵoj. (Daŭrigo)

«Bulletin de la Societe dEncou- 
ragement » (Informilo de Ia Helpcela So- 

cieto). — Aprilo : d e Re c k l in g h a u s e n . 
Lampo je hidrarga vaporo. — Via l l a t e . 
La Amerika konkurado.

« Revue generale des Sciences » 
(Generala Revuo de 1’ Sciencoj). — 30ari de 

Majo: M. d ’0c a g n e . La lastaj progresoj de 
la nomografo metodo per laŭrektaj punkt- 

aĵoj. — G. d e La ma r c o d ie . La teknika in- 
struado de la elektra scienco en Francujo 

kaj en la neFrancaj landoj. — J. Al q u ie r . 
La nutraĵoj de la homo.

E. Le f e v r e
(Le liouchet)

« Societe internationale des Elee- 
triciens » (Internacia societo de elektristoj) 
Parizo. — Kunsido de Ia la de Majo 1907 : 

S-ro Be c q u e r e l  parolante pri elektronoj, el- 
montras kiamaniere la radia aktiveco, la ra- 

dioj X, la Zeeman’a fenomeno, kaj la magneta 

polarizo estas kunligeblaj kun la elektrona 

teorio. — S-ro Picou parolas poste pri la 

Leĝo de la magneta altirforto je distanco 
kaj ĝiaj industriaj aplikadoj. Por elektra 

magneto havanta NI amperturnojn. kies me- 

tal kerno havas magnet-penetrebleco ’ P, la 

altirforto F je distanco x estus laŭ Ia aŭtoro

«Societe des Ingenieurs civils de 
France » (Societo de Francaj civilinĝeni- 
eroj) Parizo. — 19an de Aprilo 1907: S-ro 

A. Fo r t ie r  parolas pri la Glitado de pont- 
kolono kiu okazis en Hispanujo, je 19 km. 

el Guadia en la vojponto de Gor.

P. De je a n
(Le Creusot)

Tra la mondo. — 9a N0: Marcel 

Fin o t . La Aerveturado. La aŭtoro,rememor- 
iginte pri la perdo de Andree, pritraktas 

aparte la aerostatojn direkteblajn kaj la 

aeroplanojn. Doninte la ĝeneralajn kondiĉ- 

ojn de la direktado de 1’aerostatoj, la aŭtoro 

parolas pri la famaj eksperimentoj de Krebs 

kaj Renard (Fr.). Danilemski (R.), Carl 

Mgers (Am.), Schtvartz kaj Zeppelin (G.), 

Santos Dumont (Brazilo), Lebaudy (Fr.), 

kies balono «Patrujo» estas alprenita kiel 

milita aerostato. Pri la aeroplanoj, li citas 

precipe la eksperimentojn de Lilienthaltfi.), 

Maocim (Am.) kaj la sukcesintajn provojn 

de 1’ antaŭen- kaj suprenema Santos-Dumont. 

Ses interesaj bildoj. — Pri la morto de M.

1 (Fr.) : permeance — a-
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Moissan, kun lia portreto en laborejo.

10“ N0: M.Fin o t . Artikolo pri M. Berthelot, 
kun portreto de la eminenta scienculo labor- 

anta en sia laborejo —Traduko de altpensa 

paĝo el unu el liaj verkoj « La estonteco de 
la Scienco », finiĝanta per tiu frazo, kiu 

eble klarigas lian simpation al Esperanto:

• Ni propagandu ĉie la edukadon sciencan, 

en ĝiaj formoj materiaj kaj moralaj la plej 

kompreneblaj: eble ni sukcesos foririgi tiujn 

batalojn kaj tiujn malfeliĉaĵojn, kaj alkon- 

duki tine la tempojn benotajn de egaleco kaj 

de frateco de ĉiuj homoj, solidarigita] de la 

sankta leĝo de laboro! Tia estas la idealo, 

kiun la moderna scienco instruas al la homa 

raso! » Tia idealo estas tiu de multo da 

Esperantistoj.

A. C.

GERMANUJO

« Physikalische Zeitschrift» (Fizika 

Gazeto). — lan de Majo. 1907: J. El s t e r  
kaj li. Ge it e l . Radioaktiveco de V plumbo. 
La aŭtoroj ne povas decidi ĉu tiu radi-aktiv- 

eco estas eco de 1' plumbo mem aŭ de iu alia 

radi-aktiva substanco. — Otto Ha h n . Nova 
inter-produktajo de Vthoriumo. Ekzistas sub- 

stanco malpli disigema ol la « radiothori- 

umo»,kiun Laŭtoro nomas « mezothoriumo». 

— A. Da u n d e r e r . Aer-elektraj mezuroj. La 
malsupraj tavoloj de 1’ atmosfero enhavas 

precipe pozitivajn ŝargojn. — A. S. Ev e . 
Ionigo de lĵ atmosfero super l' oceano. La 

joniĝo de I’ atmosfero super la Nord-Atlanta 

oceano estas la sama kiel tiu super la prok- 

simaj landoj. Kredinde la ventoj ĝin blovas 

de la lando sur la maron. — G. A. Sc iio t t . 
Nova eksperimenta problemo de l' elektrona 

teorio. 1/aŭtoro priskribas metodon por de- 

cidi inter la teorioj de la elektrono uzante la 

• kanalradiojn ». — Max Re in g a n u m . Elek- 
trolita ĉelo de seleniumo. Fariĝas el platena 

folio subakvigita en elektrolifeblan solvaĵon 

kaj kovrita per seleniumo. — A. Ba t t e l l i 
kaj L. Ma g r i. Vibraj malŝarĝoj tra fer- 
fadenoj. La fero povas sekvi vibradojn pli 

ol milionfojajn sekunde. — L. Ba u mg a r d t . 
Reciproka efiko inter la terglobo kaj pendolo. 
Metodo por aliformigi la movan energion de 

1’ terglobo en varmon, uzante pendolon kiu 

portas metalan volvaĵon. — W. V<e g e . La 
luma kaj terma energio de elektraj lampoj. 

Komparo de la karbonlampoj kun la « os- 

mium- > kaj • osramlampoj ». — E. W/e t z -

ma n n . La llelmholtz’a teorio de U resonado. 
Respondo al kelkaj kritikoj rilate kun kom- 

binaj tonoj. — P. kaj T. Eh r e n f e s t . Ihi 
konataj kontraa paroloj pri la H-teoremo de 

Boltzmann. — R. v o n  Mis e s . La teorio de 
II Lorenz pri la turnradoj.

E.-E. Fo u r n ie r -d ’Al b e  
Dublino (Irlando)

• Internationale Wochenschrift fŭr 
Wissenschaft, Kunst und Technik.. 
Enhavo de la 8“ N°: Alb. En r ii a r o . La in- 
ternacia stato de katolika teologio. Fried- 

rich v. Be z o l d . Ŝtato kaj Societo en ko- 
meneo de novtempo. — Heinrich Zimme r . 
Pankeltismo. — Theobald Fis c h e r . La teri- 
torio de la Meza maro. Korespondado el 

Mŭnchen.

9«N°: Ulrich Wil a mo w it z -Ma l l e n d o r e e : 
Theodora Mommsen (kun portreto). — Alb. 

Eiir h a r d : La internacia stato de katolika 
teologio (fino). — M. Zimme r . Pankeltismo 

(fino). — L. Wie n e r . Universalaj lingvoj. 
— Korespondado el Rom.

1*.  Us in g e r  (Mainz)

HUNGARUJO
Ternieszettudoin£nyi Kdzld::y (Re- 

vuo pri natursciencoj). — Majo : Julio Kl e in . 
La kunsentado de la kreskajoj. — Ludvigo 

Il o s v a i. Pri Mendelejeic Dimitri Ivanoviĉ, 

Rusa ĥemiisto. — Bai i n t Sz a b o . La mezurado 
de l' alto de la nuboj per reflektilo. — D-ro 

Zoltan Sz il a r d y . Postsignoj de la diluvia 
homo en nia patrujo.

Foldrajzi Kdzlemenyek (Revuo geo- 

grafia). — Aprilo : Imre Fa r k a s e a l v i. Re- 

memoro pri Aladdr Gyorgy. — Ignac Po p- 
pe r . La orindustrio de Brad. — Gottfried 

Me r z b a c h e r . Notoj al la vojaĝaj priskriboj 
de Julio Prinz.

Nov6nytani Kozlemenyek (Revuo 

botanika). — Februaro: Francisko IIo l l e n - 
d o n n a r . Histologia evolucio de la korko de 

kelkaj • Evonimus ». — Aleks. Ma g o c s v - 
Die t z . L'aliiĝo de Vsekso de la kanabo. — 

Ludvigo Si mo n  k a i. La • Biscut ellie • de 

Hungarlando. — Johano Tu z s o n . Kvazaŭ- 
kreskajstonajoj havantaj kreskaĵon devenon. 

Aprilo : Ludoviko Simo n k a i. La pra- kaj 
kultivitaj specoj de la Rhamnoroj de Hun- 

garlando. — Ladislao IIo l i.o s . Fungoj de la 
regiono de Kecskemet.
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Alattani Kdzlemenyek (Revuo zoolo- 

gia). — Marto : Ludoviko Me h e l y . Pri hufaj 
bestoj vivantaj sur arboj; tiu ĉi artikolo 

parolas pri la « Procaviida\>] • , pro el la 

okazo, kiam nia sciencema esploristo Kolo- 

mans Katona sendis al la nacia muzeo el 

la regiono de Kilima-Ndjaro, du belajn felojn 

ka.j du kraniojn de tiaj bestoj, kaj donas pri 

ili detalan priskribon. — Geza En t e r  junior. 
La organo de la Peridineoj. — Andreo 

Sz ŭ t s . La elelektoj organoj de la Oligo- 
chtePoj. — Ludoviko Me h e l y . Bestoj mon- 
trantoj magnetajn ventegojn; tiu ĉi artikolo 

priskribas 1’observadojn de KapitanoVeith pri 

la stranga konduto de la viperoj okaze de 

magnetaj ventegoj. — La fiziologia efiko de 

la veneno de la viperoj, de samulo.

R. Ra jc z y

Debrecen (Hungar.)

ITALUJO

« Rivista di Fisica, matematica 

e scienze naturali. » — Enhavo de la 

Maja N0: A. Ge me l l i. Pri la interligo de 
la elementoj de la centra nerva sistemo. — 

A. Re b u s t e l l o . Metodo de kompensado por 

mezuro de f. e. m. — A. Va r a l i-Te v e n e t . 
Pri la kondiĉo por ke la tri lateroj de tri- 

angulo rilatu inter si kiel tri numeroj ent- 

jeraj. — C. Al b e r a . Kunhelpoj por lastud- 
ado de P klimato de Firenzo (daŭrigo). — 

G. Da l  Po z z o . Pri la trisekco de angulo.

« Periodico di matematica. » — 

Kajero 5a. 1907: G. Re pe t t o . La geodikoj 

de toruso (daŭr.). — G. Lo b ia . La aliform- 
igoj pedalaj au ant.ipedalaj, en la plato 

kaj en la spaco. — A. (o me s s a t i Pri gene- 

racio de la komplekso tetraedrala. — L. Or - 
l a n d o . Pri konata invarianto de la formoj 
binariaj de para grado.

« II nuovo Cimento. » Serio V. Majo 

1907: A.G ar u  asso : Nek rologio de Ludio.Boltz- 
mann. — G. L a u r ic e l l a . Kelkaj alaran goj 
de la teorio de la ekvacioj funkcionalaj al la 

fizikomatematika. — 1). F. He ig u e r o . Pri 
la determino de la parametroj de kelkaj funk- 

cioj per la datoj eksperimentaj. — I). Pa g in i . 
Pri fenomeno polareco de senŝargo. — A. 

Co mpe t t i. Pri la disperdiĝo de la elektro en 
kelkaj gasoj je temperaturo altega. — V. 

Gr a s s e Kelkaj konsideradoj pri la teorio de 
la solrtensio.

« Bollettino della Societa Sismo- 

logica Italiana. » N-roj 10-12. A. Ricco. 

Pri la konstrumanieroj en Kalabrujo. — G. 

Gr a b l o v it z . Pri la registradoj sismaj de 
P 17*  de Augusto en Ischia. — G. Co s t a n z o . 
Luigi Ungaretti. Nekrologio.

«Bollettino della Societa Geogra- 

fica italiana». — Serio IV. Voi. 8. N° 4 :

L. Ma r in i. La disvolvo, la nuna stato kaj 
la hodiaŭaj problemoj de la Talassologia. — 

G. B. Simo n e t t i. P. Giacinto Brugiotti el 
Vetralla kaj lia misio en Kongor. - Lin - 

c o l n d e Ca s t r o . Monahejo troglodita en 
Ecea, proksime al Addis-Abeba.

«Rivista Geografica Italiana.» — 

Marto 1907: G. Da in e l l i kaj O. Ma r in e l l i. 
Pri Marako vulkano estingita de la depremo 

dancata. — A. Lo pe r f id o . Konsideradoj 
geometrio-mehanikaj pri la planedoj de la 

sunsistemo. — A. Pr a t i. Supra fluejaro de 
P rivero Brenta (daŭr.). 9

«Bollettino bimensuale della So- 

cieta Metereologica Italiana. » —

N-roj 11-12: St ia t t e s i. Konoj modernaj kaj 

studoj pri la tertremoj. — Cit t a d e l l a  Vig o - 
d a r z e k e . Kvina parolado internacia pri 

Scienco aerveturado. — Cl e r ic iie . Observado 
de nuboj submetitaj je kontrasto de ventoj.

«Bollettino del R. Comitato Geo- 

logico. » — Anno 1906, N° 4a: A.St e l l a : 
La kuŝejoj de metalriĉaj tavoloj apud Os- 

sola. — B. Lo t t i. Observadoj geologiaj en 

la ĉirkaŭaĵo de Bieti. — V. Sa b a t in i. Pri 
la pirosenito melilitika de Copaeli.

« Atti della Accademia Romana 

dei Nuovi Lincei.» — Kunsidoj I, li, 

kaj lli, 1907 : B. ( a r b a r a . Rememoro pri la 

akademiano Prof. P. C. Joubert. — A. Sil - 
v e s t r i . Pri la aĝo geologia de la Lepidoci- 

clinoj. — A. Sil v e s t r e Fosiliajoj Dordo- 
nianoj en la ĉirkaŭaĵo de Termini-Imerese.

M. De l  Ga iz o . Pri verko \de G. A. Borelli 
pri la elsputado de Etna en 1669 kaj de 

Adriano Auzout. — J. Ga l l i . Pri kelkaj 
nunaj fenomenoj observitaj en Velletri.

J. Me a z z in i
Arezzo (Ital.)

U. Ŝ. A.

« Journal of the Franklin Insti- 

tute » (Ĵurnalo de la Franklin^ Instituto). 

— Majo: D-ro Br a d b u r y  donas bonegan re-
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Humon de nia scio pri kolojdaj solvoj. Oni 

povas kvazaŭigi la kolojdan solvon kiel iome 

okupanta la breĉon inter veraj solvoj kaj ne- 

solveblaj miksoj. La peceretoj flirtantaj en 

tia solvo estas ofte tro malgrandaj por esti 

videblaj per lumo ordinara; tiam oni povas 

videbligi ilin per lumo ultraviola. Lakolojdoj, 

ĝis la nuna tempo, estis nezorgitaj jiro la 

kristalojdoj; sed nun oni interesas sin pri 

ili, kaj ekzistas jurnalo eldonata pri ili.

« Physical Review » (Fizika Revuo). 

Majo: Prof R.W.Wo o d  priskribas analogion 
hidrolikan de radiantajoj. Oni kutime diras 

al lernantoj ke • bona sorbantajo estas bona 

radiantajn » kaj karbono estas kutime pre- 

zentata kiel ekzemplo; pri la bonega radi- 

potenco de blanka kalko kaj de Welsbach’a 

mantelo oni kutime silentas. La analogio de 

Prof. Wood estas lerta kaj facile uzebla por 

ilustri travideblajn, tiel bone kiel netravid- 

eblajn, radiantaĵojn. — W. J. Fis h e r . La 

temperaturaj koeficientoj de la gluanteco 1 

de gasoj. — A. U. Ta y l o r . La mezuro de 
elektrolita kon t ran stareco kaj enha rebleco 

per /luo alterna. — F. G.Wic k . La ensorbo 

de /luoresenco per reaoru/£no. —C.Sc h je f e r . 
Riflekto kaj transigo de ondoj elektraj per 

kradoj resonantaj. — E. P. Ad a ms . Efekto 
de perpendikla magneta kampo je metala 

kontraustareco. C. W. Wa id n e b kaj G. K. 

Bu r g e s s . Pri la fondo dela alta temperatura 

skalo. — II. Du b o is . La vaporpremo de COt 
malfluida.

« American Journal of Science » 

(Amerika Scienca Ĵurnalo). — C. Ba r u s . 
Nukleino1 2 de vaporo dum dauro de tempo. 

J. M. Ad a ms . Transigo de libntgen radioj 
tra metalaj ladoj.

Paul R. He y l  (Filadelfia)

1 X.viscosity, V.viscosite, G. Kleberigkeit.

2 Pravorto, nukleo (Angle nucleus).

KORESPONDADO 

pri la teknikaj vortaroj.

Pri la unuoj de la metrosistemo. — 

Sub tiu ĉi titolo publikigis artikolon en la Junia 

kajero de S. R. S-ro P. De je a n , al kiu mi deziras 
aligi kelkajn vortojn, t.e.: mi ne aprobas tute 

lian opinion pri la metrosistemaj unuoj. Laŭ 

mia opinio dekametro, hektometro, centimetro. 
k.t.p. estas vortoj sendube internaciaj, ak- 

ceptitaj ĉe ĉiu nacio kune kun la metrosiste- 

mo, do ni povas akcepti ilin entute, ne es- 

plorinte ilian devenon. Ankaŭ la vortojn 

Esperantismo, poemo k. t. p. ni uzas en Es- 

peranto, malgraŭ ke ili ne estas kreitaj laŭ 

la reguloj de la lingvo. Sed se ni volas uzi 

tute Esperantan nomon por la suprediritaj 

vortoj, ni devas akcepti la nomojn propon- 

itajn de S-ro R. d e Sa u s s u r e . Mi deziras 
tion ĉi pruvi per kelkaj vortoj. Ĉe la Esper- 

anta vortkunmetado la ĉefa vorto staras mal- 

antaŭe ekz.: ĝardenpordo estas pordo (de la 

ĝardeno), jarcento estas cento (da jaroj), 

centjaro estas jaro (centa) do, ĉar kilometro, 

centimetro, k. t. p. estas milo, centono k.t.p. 

da metroj, oni devas skribi metromilo, metro- 

centono. Se ni diras milmetro tio signifas 

metron, kiu estas la mila; t.e. milan metron.

Rudolfo Ra js c v
Debrecen (Hungar.)

Marketri -o -ajo. — Mi kredasopor- 

tune sciigi ke tiun ĉi radikvorton mi elektis 

por esprimi (L) intarsi-are -o; (Fr.) mar- 

gueter -erie; (\\.) embutir -ido; (G.) einlegen 
- Ein legearbei /; (A.) to in lay, marguet ry ; 

ĉar mozaiko ŝajnas al mi nur proksimuma 

kaj ĝin oni uzas precipe nur por ne lignaj 

objektoj.

J. Me a z z in i 
Arezzo (Ital.)

Pri la formoj «ero» kaj «moto», 

(p. 100 kaj 102 de I. S. R. por Marto). — 
Ĉu oni rajtas aldoni novan signifon al radiko 

sin trovanta en la Universala Vortaro ? «(ula 

formo erao ne obeus pli al la principo de 

kiel eble plej malgranda sangado de Ia na- 

turaj vortoj. • (Fundamenta krestomatio p. 

308.) Simile, ini deziras peti, ke oni uzu la 



Oficiala ia fona ilo 229

formon moteo (Germano Motte),se tineo (Uni- 

versala Vortaro) aŭ lepidoptero (kiun uzas 

S-ro Mu s c h a mp mem) ne sufiĉas, anstataŭ 

radiko al kiu D-ro Za me n h o f donis alian 
signifon (German-Esp. Vortaro).

Charles G. St u a b t -Me n t e a t h  
Londono (Angl.)

Pri vorto « subaĉetaĵo » — Mi
ne memoras, kie mi trovis esprimon de 

justa malkontenteco pri tiu ĉi vorto. Mi pro- 

ponas la substantivon bakŝiŝo, tre popularan 

en Turkujo, konatan en Rusujo (lingve kaj 

praktike) kaj, mi esperas, en aliaj landoj 

ankaŭ. La vorton « bakshish » mi trovis 

interalie en la Angla vortaro de Fu n k  kaj 

Wa g n a l l 8 kun la klarigo ke ĝi devenas de 
la Hinda vorto bakhshish, uzata ankaŭ de 

Persoj. Krom la substantivo ekzistas verbo 

bakhshidan = doni. Tial bakŝiŝo = sub- 

aĉetajo, bakŝiŝi iun = subaĉeti iun, doni al 

iu subaĉetaĵon.

A. Ko f ma n n
Odessa (Rus.)

OFICIALA INFORMILO
Monato Junio 1907.

Kunsidoj de la Scienea Asocio cc la Kembriĝa Kon- 

«rreso. — Ĉar la S. A. E. ne estos oficiale organizita antaŭ la venonta kon- 
greso ni ne povas liveri oficialan programon pri la kunsidoj de nia Asocio dum 
tiu ĉi kongreso. Tamen ni ĉi sube transdonas la sciigojn kiujn ni ricevis de la 
provizoraj prezidanto kaj sekretario de la S. A.

Okazos verŝajne en Kembriĝo flanke de la kongresaj kunvenoj tri posttag- 
mezaj kunsidoj de la Scienca Asocio, t. e. unu solena kaj du laborecaj. En la 
solena kunsido, oni legos pri la regularoj proponataj por la S. A. raporton kiu 
estos submetata al la voĉdono de la ĉeestantaj anoj diverslandaj. Poste oni aŭd- 
os paroladojn de eminentuloj pri gravaj sciencaj temoj.

En la laborecaj kunsidoj, oni verŝajne diskutos pri la regularoj de la S. A., 
pri la teknikaj vortaroj kaj diversaj proponoj. Rilate kun tio, la anoj de la 
Asocio, kiuj deziras fari proponojn aŭ pritrakti specialan temon, ĉu sciencan ĉu 
administracian, estas petataj sciigi ĝin sendante siajn proponojn al la Scienca 

Oficejo (8, rue Bovy-Lvsberg, Geneve) antaŭ la 1’ de Aŭgusto.
En la Augusta kajero de S. R. ni presigos se poveblo projekton de regularoj 

por la S. A. elverkitan de la nuna provizora komitato, tiamaniere ke laanoj de 
la Asocio povos studi ilin antaŭ la kongreso. Ĉefa punkto estas ke plej multaj 
anoj ĉeestu la Kembriĝajn kunsidojn por doni al la oficiala fondiĝo dela Scienca 
Asocio plej solenan gravecon.

♦
* *

Lasthore antaŭ ol presigi ni ricevas de la provizora Estraro la jenan oficialan 
programon:

Generalaj Kunvenoj poi*  la definitiva fondo de la 

Scienca Esperantista Asocio. — La provizora Komitato de la 
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Scienca Esperantista Asocio kunvokas ĉiujn aliĝintojn al tiu Asocio al du ĝene- 
ralaj kunvenoj, kiuj okazos en Cambridge en Aŭgusto 1907.

La unua ĝenerala kunveno okazos Lundon la 12“ de Aŭgusto (aŭ eble Mar- 
don la 13“) en loko, kiun oni konigos al la Societanoj en Cambridge.

Tagordo: Diskutado kaj voĉdonado pri la proponata Regularo.
Povos nur ĉeesti ĉe tiu unua kunveno la personoj, kiuj aliĝis au aliĝos prin- 

cipe al la Asocio antaŭ la kunsido.
La dua ĝenerala kunveno okazos ĵaŭdon la 15“ de Aŭgusto je 1 h. ’/2 post- 

tagmeze en la « Debating Hall» de la «.Junian Societies » (Bridge Street).
Tagordo: Oficiala proklamo de la fondiĝo de la Asocio.
Voĉdona elekto de la Estraro.
Publikaj paroladoj.
Al tiu dua grava kaj solena kunveno la publiko (personoj ne apartenantaj 

al la Asocio) povos ĉeesti en speciala tribuno.

La provizora Sekretario de la Asocio:
Carlo Bo u r l e t .

La provizora Prezidanto de la Asocio :
G* 1" H. Se b e r t .

*
* *

Cirkuleroj kaj nomaro cle anoj: La dissendado de cirkuleroj 
pri la kreo de Scienca Asocio Esperantista daŭrigas kaj daŭrigos ĝis la venonta 
kongreso universala.

Ni ankaŭ daŭrigas ĉi sube la nomaron de anoj po 100 nomoj kajere.

INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTA

Nomaro de anoj.

S-roj : (sekvo)

401. Pe r r e a u , Prof. en la Fakultato de sciencoj, Besan^on, Francujo.

402. St e e n b u c h , (’., Pastro, Sumota, Awaji, Japanujo.

403. So l a , A.-A., Studento, Helsinki, Finlando.

404. In g l a d a  Ora, Vicente. Staba Kapitano, Gobierno militai’ de Alahon (Insulo de Me-
norca), Hispanujo.

405. Fo u r n ie r -d ’Al b e , E.-E., B.-Se. (Londona Universitato), membro de la Reĝa Dub-
lina Societo, Chapelizod, Dublin, Irlando.

406. La is a n t , C.-A., Prof., D-ro se., Parizo, Francujo.

407. Ch a mpy , Leon, Civila Inĝeniero, Anvers. Belgujo.

408. Po w e l l , Rufus-W., AVestel (Cumberland County), Tennessee, U. S. A.

409. * Au e r b a c h , Robert, Eppan (Tirolo), Aŭstrujo.

410. We l f o r d , Richard, Newcastle upon Tyne, Anglujo.
411. « Grupo Esperantista • , (Sekr.: Josefo M° Febrer Carlo), Benicarld (Prov. Cas-

tellon), Hispanujo.

112. Pa r e k h , Vallabhdas-Uttamchand, Prof. de sciencoj, Jeptur (Kathiawad), Hindujo.

413. Pa r e k h , Mulchand-Uttamchand, Scienca Studento, Jeptur (Kathiawad), Hindujo.

414. Pa r e k h , Fulchand-Uttamchand, Bakteriologiisto, Jeptur (Kathiawad), Hindujo.

415. Me l c k e b e k e , Edm.-Van, D-ro Se., Anvers, Belgujo.
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416.

417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

411.

445.

446.

447.

448.

4 49.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

Me l c k e b e k e , Raym.-Van, D-ro Se., Anvers, Belgujo.

* Le a l  d e B a  r k o s , J.-C., Prof. ĉe la Gimnazio, Pernambuco, Brazilujo.

Sc h u e s in g , A.-Th., Membrode Plnstituto (Akademio de P Sciencoj), Direktoro de 
la Lernejo de Pŝtataj Manufakturoj, Parizo, Francujo

‘ Ba l a n d in , Aleksandro, Kandidato pri natursciencoj, Enisejsk (Siberujo), Kuŝujo. 

Mo t l e y , Wilfred-Rowland, Mekanika-Inĝeniero, Chicago, (III.), U. Ŝ. A.

Fr a u e n f e l d , Otto von. Kapitano de fortikaĵ-a rti lerio, Zurawica ĉe Przemjrsl, (Ga- 
licio), Aŭstro-Hungarujo.

Fl o r ia n , Franz, Kapitano de fortikaĵ-artilerio, Zuravvica ĉe Przemjrsl, (Galicio), 
Aŭstro-II u ngarujo.

We it , Rudolf, Kapitano de fortikaĵ-artilerio, Zurasvica ĉe Przemjrsl, (Galicio), 
Aŭstro-Hungarujo.

\Ve l t h e r n , Ewhard von, Kapitano de fortikaĵ-artilerio. Zurawica ĉe Przemjrsl, 
(Galicio), Aŭstro-Hungarujo.

IIa mme r , J., Leŭtenanto de fortikaĵ-artilerio, West-Zurawica, (Galicio), Aŭstro- 
Hungarujo.

IIir s c h , Ludwig, Kadet-oficiro de fortikaĵ-artilerio, Przemjrsl, Aŭstro-Hungarujo.

Fa l l y , Henriko, Kapitano de la 77a regimento de infanterio. Przemjrsl, Aŭstro- 
Hungarujo.

Er l a c h e r , Josefo, Ĉefleŭtenanto de infanterio, Przemjrsl, Aŭstro-Hungarujo. 

Sk a r a , Rudolf. » »

Sa l l a b a , Emil, » »

Pie c h u r a , Adalbert, Kapitano de infanterio,

Gl ŭ c k s ma n n , Alois, » »
A

Ml a d e c k , Wanzel, Ĉefleŭtenanto de infanterio,

Ba u e r , Ernst, » »

Be n e s , Ludwig, Kadet-oficiro de infanterio,

B

l»

*

B

»
U. S. A.

B

B

B

B

B

♦
Dow, Ernest-F., Natursciencisto, West Nevvton (Mass.), 

Smit h , Arthur-Bessey, Telefona Inĝeniero, La Favette, Hindujo. 

Re ima n n , Georgo, Inĝeniero, Harburg, Germanujo.

Wil 8o n , Elhvood. Saranac Lake, N. ¥., U. Ŝ. A.

* Hin r ic h s , Alfred-E., Manhattan, N. Y. City, U. Ŝ. A.

Ju r d a n o v a , Weselina (F-ino), Instruistino en la Gimnazio, Sofia, Bulgarujo.

* Nie g e r , M., eks-Oficisto de ^tatarbaroj, Nancy, Francujo.

* Ve ma n s , Herbert-Villiam, Surgeon, U. S. Army, Manilla. P. I. 

Co n k e y , J.-C.-Mc., Nebraska St., Sioux City, Jova, U. Ŝ. A. 

Fo n e e r k o , Kazimiro, Inĝeniero. Krakovio. (Galicio), Aŭstrujo. 

Th a l n v it z e r , Franz, D-ro Med., Dresden, Germanujo.

* Ma n t e r o l a , Kamon. Advokato, Prof. en Normala Lernejo, Facubaya, Meksiko. 

St o r y , George, Civila Inĝeniero, San Luis Obispo, Cal., U. S. A.

Fe v v in g s , Prescot-P., Advokato, George SI. Brisbane Queensland, Aŭstralujo. 

Th o ma s , A.-E., Mekanikista Inĝeniero, 0rewe Station. Anglaĵo.

* Bo u v ie r , Ad., Inĝeniero, Lyon, Francujo.

Cl if f o r d , John-M., Braddock P. A., U. Ŝ. A. 

Ro s e b o o w , J.-Livingston. M. I)., Rochester N. Y., U. Ŝ. A. 

Fĝ r ŭ k , Petro, Prof. de naturscienco, Debrecen, Hungarujo. 

Cu a d r a , Luis-E.-Lepulveda, Prof. de Fonetiko, Santiago, Ĉilio. 

Sc h n e e b e r g e r , Pastro, Lŭsslingen apud Solothurn, Svisujo. 

Da mb r a in , J.-B., Ŝtonminestro, Antoing, Belgujo. 

Sh o r t , William-Henry, Nelson, Nova Zelando.

Du f o u r , Marc, Prof. de Oftalmologio, Lausanne, Svisujo. 

Tc e pf e r , Reinhold, Teknikisto, Postdam, Germanujo. 

Ho s k is o n , Thomas, Inĝeniero, East Ardsley, Anglujo.

Ho r o t k in , M., Oficiro de rezervo, Starodub (Ĉernigov. gub.), s. Pantusovo, Rusujo.
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463. * Ma r t in , Emile, Farmaciisto, Toulouse, Francujo.

464. Wis c h h o f f , Wilhelm, Instruisto, Frankfurt a/M., Germanujo.

465. Pe l t ie r , Emile, Pastro, Ste Radegonde (Indre et Loire), Francujo.
466. Societo Esperantista de la Ŝailudistoj »,(Prez. :S-ro E. Peltier), S<« Radegonde

(Indre et Loire), Francujo.

467. « Internacia Asocio Paco-Libereco » (Fernand Blangarin), Parizo, Francujo.

468. Re v o l , A., Vienne (Iafere), Francujo.
469. « Espero Katolika • (I)ir. : S-ro E. Peltier), Ste Radegonde (Indre et Loire),

Francujo.

470. « Internacia Socia Revuo • (Redak.: Fernand Blangarin), Parizo, Francujo.

471. Tr e n it e , D-ro Kuracisto, Parizo, Francujo.

472. Me s l in , Georges, Prof. de Fiziko ĉe la Universitato. Montpellier. Francujo.

473. Ca il l e r , C., Prof. de Matematiko ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, Svisujo.

474. Bo u d in , Paul, D-ro, Oyonnax (AinX Francujo.

475*.  Bo r o , Prof. ĉe la Kolegio Monge, Beaune (Cote d’Azur), Francujo.

476. Sc h a e r , E., Astronomiisto ĉe la Ĝeneva Observejo, Ĝenevo, Svisujo.

477. Gr u n e r , Alfred, Inĝeniero, Kaltbrunn, Oton S1 Gali, Svisujo.

478. Gr u n e r , Henri, Civila Inĝeniero de 1’minoj, Ĝenevo, Svisujo.

479. Ch o d a t , R., Prof. de botaniko ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, Svisujo.
480. ~ - - -- - - A -

481.

482.

Go t t r e v , Jules-Edouard, Farmaciisto, Ĝenevo, Svisujo.

Pa g a n , Albert, Artileria Kolonelo, Ĝenevo, Svisujo.

St r o mb l i, Alfred, I)-ro, ĉef-l lemi isto de la altaj fornoj kai ŝtalejo de Piombino, 
Piombino (Pisa), Italujo.

•
Ge n t e t , F., Prof. de internacia Juro ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, Svisujo. 

Ma t t s s o n , Aug., Farmaciisto, Helsingfors, Finlando.

483.

484.

485. Me r c ie r , H., P-ta D-to de Filologio ĉela Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, Svisujo.
486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

Bo u t c o v , Pierre, Inĝeniero, Astrakan, Rusujo.

Au d e o u d , II., P-ta D-to de Infana Kuracado ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, 
Svisujo.

* Mil s o m , Edwin-Theodore, Pastro, M.-A., de la Universitato Kembridĝa, Anglujo. A A
Pa pa d a k i, Arist, P-ta D-to de Psikiatrio ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, 

Svisujo.

VEYRAssat, H., Inĝeniero, Ĝenevo, Svisujo.

Yu n g , E., Prof.de Zoologio ĉe la Ĝeneva Universitato. Ĝenevo, Svisujo. 

Ŝe f e r , Adela (F-ino), Lingvoinstruistino, London N. W., Anglujo.

Ku mme r , E., P-ta D-to de Psikiatrio ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo Svisujo. 

Tw e l v e t r e e s , W.-Noble, Prez. de la Societo civilaj inĝenieraj kai mekanikista), 
London S. W., Anglujo.

495. Ch a ix , E., P-ta D-to de Ĥirurgio ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, Svisujo. 

Mit c h e l l  Mo n c r ie f f , John, Civila Inĝeniero, Newcastle-on-Tyne, Anglujo. 

IIa l t e n h o f f , G., Prof. de Oftalmologio ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo, Svisujo. 

Ma c d o n a l d , F., Civila Inĝeniero, Glasgow, Skotlando.

Ha n n a y  Th o mpo n s , John, Civila Inĝeniero, Dundee, Skotlando.A
IIo d l e r , Hector, Dir. de « Esperanto », Ĝenevo. Svisujo.

496.

497.

498.

499.

500.

(Daŭrigota)

* Signas la monoferintajn anojn.

La Direktoro:

Ren6 de Sa u s s u r e .
P.-S. — Tiu-ĉi kajero estas 36-paĝa.

Prof.de


*

GAZETOJ ESPERANTISTAJ

/. _ SPECIALAJ JPENALOJ

Esperanto, duonmonata internacia gazeto c ii Esperanto. Nacia paĝo en kvar 
lingvoj. Direktoro: II. IIo o l k k , 8, rue Bovy-Lysberg, Genere (Svis.). .

Espero Katolika, monata,

kaj.) Direktoro: P0 Em . Pe l t ie r , en Ste-liadegonde,
(Franc.); (c ii Francujo: Fr. 4 jare)..............................

A
Esperanta Ligilo, monata organo en reliefpunktoj por blinduloj. Cef- 

redaktoro: Tii . (a r t , 12, rue Souftiot, Parizo (V) (Franc.)....................................
Espero Pacifista, monata organo de « Pacifisto» (Internacia Societo por la 

Paco); kun laŭvola enskribo en la societo. Direktoro: G. Mo c h , 26, ruedo 
Chartres, Neu ii ly-sur-Seine (Franc.).............................................................................

Eksport-jurnalo, monata revuo por la komerco kaj industrio;Gutleutstrasse, 
96, Frankfurt-a.-M. (German.)........................................................................................

Foto-Revuo, monata gazeto fotografa, en Franc. kaj. Esp. lingvoj; ĉe Ch a r l e s  
Me n d e l , 118, rue d’Assas, Parizo (Franc.).................................................................

Idealo, monata organo de «Sicilia Federacio Esperanta », de Federacio Esper- 

anta « Malta Stelo » kaj dc « La Fasko». Direktoro: Vit a n g e l o  Ma l l i, Corso 
Calatafimi, 195, Palermo (Ital.) (en ltalujo: L. 2 jare).............................................

Internacia Scienca Revuo, monata; Direktoro: R. d e Sa u s s u r e . Admi- 
nistracio: In t e r n a c ia  Sc ie n c a  Of ic e jo , 8, rue Bovy-Lysberg, Genere (Svis.) .

Internacia Socia Revuo, monata. Administracio: Sr0 R. Louis, 45, rue de 
Saintonge, Parizo (III), (Franc.)...................................................................................

Juna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj j kaj Esperanto- 

lernantoj, 8 paĝoj (18x22), nur en Esperanto. Administracio: Pr e s a  Es pe r - 
a n t is t a  So c ie t o , 33, rue Lacepede, Parizo (Franc.)..........................................

La Revuo, internacia monata literatura gazeto, 48 paĝoj. Administracio : L 

brejo Ha c h e t t e & Ci(‘, 7G, bould S^Germain, Parizo (Franc.)........................
Lingvo Internacia, monata organo, 48 paĝoj (13x20) nur en Esperanto 

Administracio: Pr e s a  Es pe r a n t is t a  So c ie t o ,33, rue Lacepede,Parizo (Franc) 
Kun aldono literatura..........................................................................................................

Tra la Mondo, tutmonda revuo Esperanta, muli ilustrata. Sin turni al Ad mi- 
ms t r a n t o  d e Tr a  l a  Mo n d o , 15, boulevard des Deux-Gares, Meudon (S.-et-O.), 
(Franc.).........................................................................................................................................

malfermita por ĉiuj demandoj (escepte la politi- 
Tours, (Ind re-e t-Loi re),

l • Q • • • • • • •

-

II. — NACIAJ PHO PAGAN DAJ ĴURNALOJ

Belgujo: La Belga Sonorilo, oficiala monata organo dela B. L. E., en 
Franc., Flandr. kaj Esp. lingvoj. Abonoj komenciĝas de la la de Sept°; ĉe J. 

C< »< »x m Du Jci (L<‘lg.)...........................................................................................................

Bohemujo: Casopis Ceskych Esperantisti!, monata organo, en Boh. kaj
Esp. lingvoj. Administracio: Praha .//, 313 (Bobenu) (en Aŭstrujo : 3 Kr. jare) 

Bulgarujo: Esperanto, duonmonata internacia gazeto enBulg. kaj Esp. lingv- 

oj. Redaktoro de la Bulgara (‘ldono : N. D. Ko v a ĉ e f , Sofio (Bulgar.) . . .

Hanujo: Espei anto-Bladet Helpa lingvo, monata oficiala organo de la 

« Societo de Esperantistoj »; ĉe : F‘"° G. Mo n s t e r , 51 n, Kjopenhago (5 (Dan.) 
F rancujo: L Espei rantiste, oficiala monata organo de la S. F. P. E.,en Franc.

kaj Esp. lingvoj. Direktoro: L. d e Re a it r o n t . Louriers (Eure) (brane.) 
(en Francujo: 3 Fr. jare).....................................................................................................

Pa ris-Esperanto, monata organo de 1’ Grupo Pariza, en Franc, kaj Esp. 

lin gvoj. Sek. : V. ('h a u s s e u r o s , 3, Place Jussieu, Parizo (Franc.)........................
Germanujo: Germana Esperantisto, oficiala monata organo de laG. E. S., 

(*n  Germ. kaj Esp. lingvoj. (hii abonas ĉe Es pe r a n t o  Ve r l a g  Mo l l e r  & Bo r e l , 
95, Prinzenstrasse, Be/Z/wo(German.), kaj ĉe Ha c h e t t e  & K°, Parizo (Franc.) 

Granda Britujo: The British Esperantist, oficiala monata organo de B.
E. A. en Angl. kaj Esp. lingvoj. Oni abonas ĉe la Sekretario de la B. E. A., 
13, Arundcl Street. Strand.. Londono W. C. (Angl.)................................................

Kun aldono............................................................................... ...................................................

Hindujo: La Pioniro, en Angl. kaj Esp. lingvoj. Administracio: Ho n ® Se k ° 
d e l a  Ko l a r Go l d Fie l d .Marikffppan, MysoreState,South. India. (Ilind.) . .

Hispanujo: La Suno Hispana, oficiala monata organo de la II. S. P. E. en 

Esp. kaj Ilisp. lingvoj. Direktoro-Administranto: A. Jime n e z Lo ik a , Avella- 
nas 11, Valencia (Hispan.)....................................................................................................

Jara abonprezo.

(nacie.)
Fr. n 

D.

(inter- 
nacie.) 

Sm. 1.20

5,- 2,—

» 3.—

. 5.

Mk. 4.—

Fr. 5.—

L.

Er.

e

n

Kr.

L.

Kr.

Fr.

0

n

»

1.20

o

2.—

2.—

3.—

7.—

G.—

2.50

7.—

5.—

7.50

8.-

3.60

3,—

1.20

3.50

1.50

Mk. 3.—

A
S

»

»

»

>

J»

»

J»

a

»

1.20

2.75

2.40

1.—

2.75

2 —

3,—

3.20

1.60

1.50

1.20

0.65

1.40

0.G0

1.50

1 d. 6

3.—

4.—

P. 3.-

(Vidie la sekvantan paĝon.)

n

n

»

0.75

1.50

2 —

1.20



li. — NACIAJ PROPAGANDAJ ĴURNALOJ (selvo)
Jara abonprezo.

Hungarujo: Esperanto, en Hung. kaj Esp. lingvoj; Ma r ic ii Ag o s t o n , Ŭllŭi- 
ŭt 59., IV. 8., IX, Budapest. (Ilungar.) (en Hungarujo: Kr. 3 jare). . . .

Peruo: Antaŭen Esperantistoj, en Ilisp. kaj Esp. lingvoj. Redaktoro,

Fe d e r ic o  Vil l a r e a l .
Polujo: Pola Esperantisto,

So c ie t o Es pe r a n t o en Leopolo (Lwow),
Kr. 1,80 jare)......................................................

Kuŝujo: Ruslanda Esperantisto, oficiala monata organo de « Espero», en 

Rus. kaj Esp. lingvoj; ĉe Sto Es pe r o , B. Podjaĉeskaja 24, St-Peterburgo 
(Rus.). ’........................ ..................................................... ..... .....................................................

Svedujo: Esperantisten, en Sved. kaj Esp. lingvoj; P. Ah l b e r g , 37, Sur- 
brunnsgatan, Stockholm (Sved.).........................................................................................

Svisujo: Svisa Espero, en Esp., oficiala organo de la S. E. S.; sin turni al 

Sro Th. Re n a r d , G, rue du Vieux College, Geneve (Svis.)................................... .
Unuigitaj Statoj: L Amerika Esperantisto, en Angl. kaj Esp. lingvoj; ĉe 

Ame r ik a  Es pe r a n t is t o , Oklahoma City (Foliigitaj Statoj)....................................
The American Esperanto Journal, oficiala monata organo de • Ame- 

rican Esperanto Association -. Administracio: St e ph e n W. Tr a v is , Jr ., 349, 
Etna Street, Brooklgn N. Y. (II. S. A.)........................................................................

Ilisp. kaj Esp. lingvoj. 

Administracio : Apartado 927, Lima (Peru)

dumonata organo de P. E. S., en Esp.; ĉe

(vaiicio (Aŭstr.) (en Aŭstrujo:

(nacie.) (inter- 
nacie).

Kr. 3,80 Sm. 1.60

S. 0.60 » 1.20

Kr. 2.40 » 1.—

II. 3,00 • 3.20

Kr. 2.50 » 1.40

Er 2.50 » 1.—

n 1 • 2.05

A*  1.— » 2.05

ESPERO PACIFISTA 
Monata organo de 

1’Esperantista Societo por la Paco 
—0 JARE, 5 FRANKOJ (2 Sm.) 0-

Kun laŭvola enskribo en la Societon. Gaston MOCH, 2G, rue de Chartres, 
Neuilly-sur-Seine, Francujo.

LINGVO INTERNACIA 
Centra Organo de la Esperantistoj 

eliranta la 15-an de ĉiu monato
La plej malnova e! ĉiaj Esperantistaj (/azetaj, fondita en 1895.

ADMINISTRACIO:

Presa Paperan tista Societo, 33, Kue Ijacepede,
.Jara abono:

Paris (Fraji cujo).

Sen Literatura Aldono 
Kun Aldono . . .

fr. 5 —
» 7 50

Sm. 2.—
» 3.—

Specimena numero estas senpage ricevebla..

THE BRITISH ESPERANTIST
Oficiala monata organo de la

« Brita Esperantista Asocio » 

DIREKCIO :

13, Arundel Simi, Slrand, London, W.fi. (Inglojo).

Jare : 3 Ŝ. (1,50 Sm.)

La Belg*a  Sonorilo
Journal esperantiste belge (bi-mensuel).

Oficiala organo de la «Belga Ligo Esperantista ».

DIREKCIO :

53, rue de T en Bosch, Bruselo (Belĝujo).

Jare : 6 fr. (2.40 Sni.)

The American Esperanto Journal
Oficiala monata organo de la

. AMERICAN ESPERANTO ASSOCIATION » 

DIREKCIO:
Jolin Fo<j(j IU OUBLI. Boulevanl Station, Boston (Mass).

Jare : 1 fj. (2.05 Sm.)

GERMANA ESPERANTISTO
Oficiala Organo de la Germana Esperantista Societo 

kun literatura ordono.

LIBERAJ HOROJ
aperas ĉiumonate en lingvoj Esperanta kaj Germana

Jara abonprezo Mk. 3.— (Sm. 1,50)
Prova abono por 6 monatoj Mk. I .f»O (Sni. O,Tf>

ESPEIM TO VEBI Al. Vdi l.tli A BOMI, Berlin, S Princi rasse, 95



))TRA LA
T UT MONI) A M ULT J LUS T 11 A T A E S P E 1tA N 'CA. H E V UO

Kunlaborado pleje internacia pri la plej diversaj temoj. — Artikoloj verkitaj 
de specialistoj kaj deanoj de Plandoj aludataj, el kiuj multaj apartenas al la

LI IV fi VA KOMITATO
La gazeto enhavas rubrikon dediĉita!) al la diversaj sciencoj: fizikaj, meĥanikaj, 

naturaj; arĥitekturo, muziko, artoj. k. a... Tiuj artikoloj kaj regulaj kronikoj scienca 
kaj sporta, kun la partopreno de «Internacia Scienca Oficejo » estas pleje interesaj 
pri la rilato de la teknikaj vortoj.

Multa') ilustraĵoj akompanas la tekstojn.

ĴUS FINIĜIS LA OUA .JAKO:

Multaj teknikaj artikoloj pri ĉiuj sciencoj kaj artoj: fiziko, naturo, inĝeniero arto, pentrajo, 

muziko, militajoj kaj nutrajoj, sportoj, modo. k. a.

i Universala literaturo, originala aŭ tradukita. Jam Tra la Mondo*  enpresis artikolojn pri 
—— •

ĉirkaŭ 10 landoj, de aŭtoroj el 30 malsamaj lingvoj.

Jare, 8 fr. — Duonjare, 4 fr. 50. — (Je « Tra la Mondo » Meudon (Francujo). 

Specimeno senpaga laŭ peto en Esperanto.

Fostata « Tra la Mondo » en francaj stacidomoj Icaj ĉe ĉiuj librovendistoj. i 

Belgoj, Danoj, Francoj, Holandanoj, Haloj, Norvegoj, Portugaloj, Svedoj, Svisoj, povas aboni 
* Tra la Mondo » ĉe ĉiuj postoficejoj.

Favoraj kondiĉoj por opaj abonoj.

LI BR Allii E HACHETTE £Cie, Boulevard' Sainf-Gcrmain, 79, CALUS

R EVUO

Francujo

Internacia monata literatura gazeto en lingvo Esperanto
REDAKTATA KUN I.A KONSTANTA K INI.ABOISAl».» DE

DroL. L. ZAMENHOF
KAJ DE EMINENTAJ ESPERANTISTOJ DE CIUJ LANDOJ

48 paĝoj (la teksto, in-8, ĉiumonate !
JARA ABONO

.... Fr. 6 | Ceteraj landoj ...............................................

Uiiii numero: 50 centimoj.

AĈETEBLA ĈE ĈIUJ STACIDOMOJ

Fr. 7

Kolekto de «La Uevao»
Por akiri perfektan stilon, legu la Franca,n: 

Grammaire Complete cl’ I«3j speran to
de M. Camille AYM0NIER. Profesoro ĉe la Liceo «Charlemagne»

La sole vere plena gramatiko. Iau plej scienca kaj logika plano, Gi estas kaj estos la modelo de 

1' Gramatikoj.

Speciale taŭgas por superaj kursoj.

Eĉ nefrancoj havos grandan utilon de ĝia lernado.

Unu volumo, in-8, broŝurita
A
Jus aperis.

Ua do l’Cigpo (melodio) poemo de Sviridov. Muziko de F. de Meni!. Fr. 1.—

Fr. 1.50



★

La plej ofta I * La plej malkara !

Tutmonda Informilo— (tiulandaj korespondantoj — Vivado nacia—Praktikaj 
sciigoj pri komerco & industrio, financo, statistiko, leĝoscienco, instruado; arto & 
literaturo, k. t. p. — Felietono.

Organo de la konsuloj kaj poresperantaj societoj. — Multaj informoj pri la 
jama utileco de Esperanto. — Nacia paĝo redaktata en kvar lingvoj.

ESPERANTO aperas en ĵurnala formato — Gi estas aĉetebla ĉe la Belgaj, 
Erancaj, Hispanaj, Svisaj, Svedaj, stacidomoj kaj ĉe multaj publikaj vendejoj en ĉia j 
landoj.

Unu numero: 10 centimoj (4 spesdekoj) Jara abono: 3 frankoj (1.20spesmiloj). 
= J1RERGI0 : H. Hodler, 8, Rue Bovy-Lysberg, Gepeve (Svisujo) ~

A

Generala tabelo de naciaj monunuoj 
kune kioi ilia internacia valoro je spesoj 

(ora fundamento).
1 Sm. (spesmilo) = 100 Sd. (spesdekoj) = 1000 S (spesoj) 

IO Sm. egalvaloras ormoneron da 8 gramoj, lan orproporcio u/i2.

Franc, i 
Belg. 
Svis. i 
Ital. 
Hispan. 
Angl.

*

U. Ŝ. A. 

German. 
Aŭstr. 
Hungar. 
Rus. 
Skand. 
I loland. 
Portugal. 
Grek. 
Ruman. 
Serb. 
Bulgar.
Ar£. Rosp.|

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

franko (= 1(M) centimojn)

liro (= 100 cen tesi mojn) =
peseto (= 100 centimojn) = 
pundo sterl. (=20 ŝilingojn) = 
ŝilingo (= 12 pencojn) = 

penco =
dolaro (= 100 cendojn) =
marko (= 1<M) pfenigojn) =

krono (= 100 helerojn) =

rublo (= 100 kopekojn) 
krono (= 100 oerojn) 
floreno (= 100 censojn) 
milrejso (= 1000 rejsojn) =
drakmo (= 100 leptojn) =
lejo (= HM) banojn) =
dinaro (= 100 paralojn) = 
levo (= 100 stotinkojn) =

Kolumbio, 
Uruguajo ' 

Brazil, 
ĉilio.

• Ĥin.

Egipt.
9

Ilind.
Japan.

>
Meksiko. 
Pers. 
Peruo. 
Turk.

»
Venez.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

peso ( = 100 centavojn)

milrejso (= 1000 rejsojn) = 
peso (= 100 centavojn) =
taelo (arĝ) (= 1000 kaŝojn) = 
Egipta liv. (=100 piastrojn) = 
piastro (= 40 paralojn) =
rupio (= 16 anaojn) =
yeno (1897) (= 100 senojn) =

» (1871) (=100
peso (= 100 centavojn) =
tomano (= 10 kranojn) =
suno (= 1 Otli norojn) =
Turka liv. (= 1(X) piastrojn) = 
piastro (= IO paralojn) 
bolivaro (= 100 centavojn) =

•

•)

396 Spesojn 1 S|icsmilo= 2,5259 frankojn.

W 1» 9 - 9 lirojn.
9 9 9 9 pesetojn.

9985 9 = 0,1001503 pundon st
499 9 = 2,0030 ŝilingojn.

41,60 . 9 = 24,036 pencojn.
2052 9 = 0,4874 dolarojn.

489 9 = 2,0460 markojn

416 9 = 2,40 kronojn.

1056 9 = 0,947 rublojn.
550 » 9 = 1,82 kronojn.
825 »’ 9 = 1.21 florenojn.

2217 9 = 0,451 milrejsojn
396 9 == 2,5260 drakmojn.

9 9 9 9 lajojn.
» 9 9 - 9 dinarojn.

9 9 9 2ZZ » levojn.

1980 9 = 0,5052 pesojn.

1121 9 = 0,892 milrejsojn
1472 (?) . 9 = 0.679 (?) pesojn.
3246 (?) ■ 9 = 0,308 (?) taelojn.

10.300(?) . 9 = 0,09715(? )Eg. liv.
10.3 (?) . 9 = 9.715 (?) piastrojn.
970 (?) . 9 = 1,031 (?) rupiojn.

1023 9 = 0,978 venojn(1897)
2015 D = 0.489 . (1871)
2019 9 = 0,495 pesojn.

.35.30 (?) . 9 = 0,2832 (?) tomanoj n.

1980 9 = 0,505 sunojn.
9103 (?)• 9 = (».10983 (?) Turk. liv

91 (?) • 9 = 10,983 (?) piastrojn.

396 9 = 2,5259 boi iva roj n

)

1

1

Ekzemple: Jara abono al Scienca Uevao = 2,75 Sm. signifas por la Latinoj 7 fr., porla Angloj 

5 s. 6 d., por la Germanoj 5,65 M., por la Amerikanoj 1,35 S4, por la Skand. 5 Kr., por la Rusoj 

2.65 R., por la Aŭstr.Hung. 6,60 Kr., k. t. pl.
A

Presejo W. Kiindig & Filo, Ĝenevo,


